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10.45-12.00  Formellt SFP-sammanträde, se bilagd dagordning.  
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Redovisning
Datum 2019-04-23
Diarienummer RS 2018-06398

Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se

Redovisning av prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet, inklusive
sammanhållningspolitiken
(N2018/05320/RTS)

Sammanfattning

Regeringen erbjuder Västra Götalandsregionen och övriga landsting att inkomma med en
redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala
tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken.

Utmaningar och prioriteringar
Den nyligen genomförda analysen ”Regionrapport 2018, Vår bästa tid är nu?” mynnar
ut i några områden inom vilka det finns stora utmaningar. Dessa områden är: unga och
unga vuxnas utvecklingsförutsättningar. En sammanhållen och gemensam region.
Innovationer, kunskap och kompetens. Ansvar för miljön. Aktiva invånare,
upplevelser, kultur.

Västra Götaland 2020 –strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020 är strukturerad
efter fyra teman: en ledande kunskapsregion, en region för alla, en region där vi tar
globalt ansvar och en region som syns och engagerar. Inriktning och prioriteringar i
Västra Götaland 2020 svarar i stort mot de utmaningar som lyfts fram i
regionrapporten. Processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har
påbörjats. Den nya strategin ska träda ikraft fr.o.m. 2021.

Det är tydligt att de utmaningar Västra Götaland står inför tillsammans med det som är
prioriterat genom VG 2020 är väl sammankopplade med de politiska målen för den
framtida sammanhållningspolitiken som EU-kommissionen presenterat. Slutsatsen är
att dels EU-programmen och dels regionala program och satsningar har en inriktning
som möter majoriteten avutmaningarna.

Globaliseringen har en direkt effekt på både arbets-och utbildningsmarknad och
rörligheten blir allt större, i synnerhet inom FoU. De flesta prioriteringarna inom den
regionala utvecklingsstrategin har en gränsöverskridande dimension. OECD studien
”The Megaregion of Western Scandinavia” identifierar hållbara transporter som den
största utmaningen. Avsaknaden av investeringar i infrastruktur minskar tillväxt av
ekonomi, jobb och ger allvarliga effekter påmiljön

Utvecklingsbehov av samverkan med statliga myndigheter
Från och med 2019 omfattar det regionala utvecklingsansvaret alla landsting. Statliga
myndigheter har ofta vaga kunskaper om de möjligheter som detregionala
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utvecklingsansvaret ger. Förhoppningen är att det från och med nu kommer att öka. 
Samtidigt kan vi konstatera att det fortsatt är stora skillnader i hur det regionala 
utvecklingsarbetet kan bedrivas i stora respektive små regioner vilket departement och 
statliga myndigheterna behöver ta hänsyn till. 

 Kompetensförsörjningsfrågan kräver en tydlig och långsiktig samverkan mellan
politikområden, departement och myndigheter men också mellan regional och
nationell nivå. Ett sätt att öka anpassningen och relevansen för regioner och
funktionella arbetsmarknader inom kompetensförsörjningspolitiken är att ge
regionerna ett kompletterande strategiskt uppdrag. Det behövs också ett stöd till och
närmare samverkan med kommunerna som kan omhändertas på detta sätt.

 Den fysiska planeringen behöver hänga samman regionalt. En bättre samverkan
mellan kollektivtrafik och bebyggelseplanering kan bidra till samsyn om hur vi bör
planera för ökad hållbarhet. Kontakter med statliga myndigheter som t.ex. Boverket
behöver stärkas och utvecklas i frågor som gäller regional utveckling och planering.

 Agenda 2030-delegationen föreslår i sitt slutbetänkande att länsstyrelserna ska tilldelas
ansvaret för samordning och informationsspridning av agendan på regional och lokal
nivå. För att undvika otydlighet i det regionala strategiarbetet anser Västra
Götalandsregionen att det regionala samordningsansvaret, kopplat till strategi och
utveckling, bör läggas på regionerna. Ansvaret för utbildning och information kan
däremot ligga på länsstyrelserna.

 Olika tolkningar av samma regelverk komplicerar arbetet med finansiering från flera
EU fonder som regionalfond, socialfond och INTERREG (EU:s interregionala
samarbetsprogram). Det behövs en gemensam förvaltande myndighet för att underlätta
för flerfondsprojekt.

 Inför den modell av flernivåsamarbete som finns inom infrastrukturplaneringen och på
kulturområdet till fler områden t.ex. inom klimat- och energiområdet, näringslivs- och
innovationsområdet och inom kompetensförsörjningsområdet.

 Vi efterlyser proaktiva, drivande och samverkande nationella myndigheter med egen
’benchmarking’ av vad andra länder gör, hur de gör och vad Sverige behöver göra för

att klara sig i den globala konkurrensen. En förändrad nationell myndighetskultur är
nödvändig för en fungerande flernivåsamverkan.

Rekommendationer inför framtida utformning av den regionala tillväxtpolitiken och 
sammanhållningspolitiken 

 INTERREG är en viktig del av sammanhållningspolitiken. Särskilt
gränsöverskridande samarbeten över sjögränser är mycket viktiga för Västra Götaland.
En ändring av programgeografin skulle riskera att splittra upparbetade samarbeten och
minska värdet av investerade resurser. Vi förordar samma programgeografi som idag
även för kommande programperiod.

 Sammanhållningspolitiken har under en längre tid haft stor betydelse för Västra
Götaland i uppbyggandet av kunskapsmiljöer för företagens innovationsutveckling.
Det är av största vikt att den regionala nivån får fortsatt utrymme att bestämma
programmens målsättningar utifrån regionala behov och förutsättningar.
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 Det finns en tydlig förbättringspotential när det gäller organisering och genomförande
av EU:s landsbygdsprogram. Inför den nya programperioden bör ansvaret för de
frågor som rör landsbygdsutveckling (projektstöd, innovationsstöd etc.) läggas på de
regionalt utvecklingsansvariga för att underlätta för synergier med övriga delar i det
regionala utvecklingsarbetet där landsbygdsutveckling ingår som en viktig del.

 Västsverige har aktivt arbetat för fondsamordning mellan de olika EU programmen.
Det har bl.a. handlat om strategiska satsningar för att utveckla livsmedel och gröna
näringar genom rådgivning, entreprenörskap, innovation och kompetensförsörjning.
Ge de fondförvaltande myndigheterna i uppdrag att underlätta för strategiska och
strukturpåverkande grepp i nästa programperiod. I den kommande nationella planen
för landsbygdsutveckling bör innovationssatsningar kanaliseras genom det generella
innovationssystemet för alla branscher.

Övrigt 

 Redovisningen avslutas med en fördjupning om de särskilda förutsättningar som råder
i den kunskaps- och exportintensiva delen av den västsvenska ekonomin samt hur den
regionala innovationspolitiken samverkar med nationella satsningar för hållbar
utveckling och svensk konkurrenskraft.

Inledning 

Regeringen erbjuder Västra Götalandsregionen och övriga landsting att inkomma med en 
redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala 
tillväxtarbetet i respektive län. Redovisningen ska innehålla en sammanfattande analys av 
samhällsutmaningar och prioriteringar och hur de relaterar till de politiska och särskilda 
målen i EU:s förordningar för sammanhållningspolitiken 2021-2027. En redogörelse för det 
gränsöverskridande samarbetet, länets utvecklingsbehov avseende samverkan med statliga 
myndigheter och en beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social, 
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling ska också ingå. Utgångspunkten ska vara den 
regionala utvecklingsstrategin. 

Redovisningen av analys och prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet grundar sig på 
regionrapporten från 2018 ”Vår bästa tid är nu?” och den regionala tillväxt och 

utvecklingsstrategin ”Västra Götaland 2020”. Arbetet med att revidera strategin har påbörjats 

och en ny strategi förväntas kunna träda ikraft fr.o.m. 2021. De synpunkter och förslag som 
framförs grundas på erfarenheter samt uppföljningar och utvärderingar av den regionala 
tillväxtpolitiken, EU:s sammanhållningspolitik och landsbygdsprogram. Det regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland är omfattande, se även länkar till aktuella strategier, 
program, analyser och rapporter som finns bilagda i slutet av rapporten. 

1. Analys, regionrapport 2018

Västra Götalandsregionen genomför en gång per år en samlad analys av tillståndet i regionen i 
ett invånarperspektiv och vart femte till sjätte år är analysen mer omfattande och mer vikt 
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läggs vid jämförelser med utvecklingen i omvärlden. Här redovisas en kort sammanfattning 
av Regionrapporten 2018, ”Vår bästa tid är nu?1. 

Utgångspunkten för analysen är Vision Västra Götaland – Det goda livet. Analysen innehåller 
en genomgång av invånarnas välbefinnande/lycka, vad skillnaderna beror på samt invånarnas 
syn på demokrati, politik och på samhällets service och hur den utvecklats över tid. Den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i Västra Götaland sammanfattas i ett tio- 
årsperspektiv och jämförs med övriga Sverige, andra storstadsregioner och internationellt. 
Den demografiska utvecklingen och hur Sverige och Västsverige står sig vid benchmarking 
internationellt analysers. Även megatrendernas betydelse för vad som blir strategiskt viktiga 
frågor i framtiden undersöks. Rapporten mynnar ut i några övergripande områden där stora 
utmaningar finns. Regionrapport 2018 kommer att utgöra grunden för dialogen om innehåll 
och prioriteringar i arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin. 

1.1 Läget i Västra Götaland 

Genomgången av utvecklingen i Västra Götaland i ett hållbarhetsperspektiv ger en bild av en 
region där många områden utvecklas i rätt riktning. Den ekonomiska utvecklingen har varit 
snabb efter finanskrisen och från 2012 är tillväxten inom ekonomi och produktivitet mycket 
hög i ett svenskt perspektiv. De framtida förutsättningarna för finansiell stabilitet kan 
diskuteras, men de offentliga finanserna är mycket starka 2018 och investeringskvoten är på 
historiskt höga nivåer i Sverige. Investeringarna i FoU är omfattande i Västsverige, även i ett 
internationellt perspektiv, och drivs av ett globalt verksamt och under senare år oftast 
framgångsrikt näringsliv. 

Även i den sociala dimensionen finns en hel del att glädjas åt. En betydande majoritet av 
invånarna är nöjda med sina liv. Medellivslängden ökar och hälsan blir bättre i ”alla” grupper 

i samhället. Tillit och delaktighet är fortsatt på en hög nivå. De reala inkomsterna har ökat i 
alla hushållsgrupper under 2000-talet, även om de med bäst ekonomi har högst absolut 
ökning. En mycket snabb tillväxt av jobb, inte minst vid en internationell jämförelse, har 
inneburit att sysselsättningen ökar för alla grupper i samhället, inklusive de som invandrat 
från andra länder. Sysselsättningsgraden i Sverige är högst i EU och Västra Götaland har en 
hög sysselsättningsgrad i ett svenskt perspektiv. 

I miljödimensionen är det extra viktigt att arbeta långsiktigt. De flesta problem kräver 
decennier av insatser för att lösas. Växthusgaser är ett typexempel där höga ambitioner möter 
en svårhanterlig verklighet. Utsläppen minskar mycket sakta i Västra Götaland. Positiva 
tendenser finns när det gäller miljöns påverkan på hälsan, som är låg i ett internationellt 
perspektiv och för delar av vår konsumtion. 

Det är också tydligt hur många frågor som återstår att lösa. IT har ännu inte givit de bidrag till 
produktiviteten som var förhoppningen och den offentliga sektorns produktivitet utvecklas 
långsamt. Även om den finansiella stabiliteten i samhället totalt sett är stark kan hushållens 
ökade skulder bli problem när ränteläget ändras. Invånarna har gått från en positiv till mycket 
negativ syn på tillgången till boende under 2000-talet. Unga och de med sämre ekonomiska 
resurser drabbas. Vi kan konstatera att järnvägsinfrastrukturen i Västsverige inte håller den 

1 Rapporten med underlagen i sin helhet, i form av artiklar kring de olika ämnesområdena finns på 
https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/rapporter-2018/regionrapport/ 

https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/rapporter-2018/regionrapport/
https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/rapporter-2018/regionrapport/
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standard som kan förväntas i en storstadsregion, trängseln på spåren är högst i landet och de 
föreslagna investeringarna kommer inte att lösa denna situation inom rimlig tid. 

Socialt finns en rad stora och olösta utmaningar, inte minst när det gäller integration och 
utbildning. Sex av tio arbetslösa är födda i andra länder, många med mycket kort utbildning. 
Skolresultaten i grundskolan skiljer sig dramatiskt mellan olika skolor liksom övergång till 
högre studier efter gymnasiet mellan kommunerna. Den långsiktiga kompetensförsörjningen 
kan i stort sägas ha misslyckats. Tusentals personer inom olika yrkesområden bedöms saknas 
bara i Västra Götaland i en relativt nära framtid. Samtidigt är den strukturella arbetslösheten 
hög och skillnaderna i arbetslöshet inom regionen är fortsatt stora. 

Även om hälsan förbättrats ökar skillnaderna mellan grupper med olika livsförhållanden. 
Allvarligt är att den psykiska ohälsan ligger på en hög nivå och att otryggheten i samhället 
ökar, särskilt bland unga kvinnor. I miljön ser det nu ut som ökningen av plaster i havet är en 
realitet också i våra havsvatten. Det finns positiva tendenser i delar av vår konsumtion men i 
ett hållbarhetsperspektiv finns det definitivt delar som är mer tveksamma. Den ökade e- 
handeln har skapat nya konsumtionsbeteenden och flygandet fortsätter att öka i snabb takt. 

En generell slutsats är att det regionala utvecklings- och förändringsarbetet blir än viktigare i 
framtiden. Det går också att konstatera att många av de insatser som görs i dag är fortsatt 
strategiskt viktiga. Till det kommer nya utmaningar inom flera områden framför allt när det 
gäller unga och unga vuxna, demokrati och deltagande. 

1.2 Skapa mer jämlika förutsättningar i Västra Götaland 

Skillnaderna i hur nöjda invånarna är med sina liv mellan olika delar av regionen är små. Det 
går att leva på olika sätt, med olika typer av resurser, med olika syn på vad som är viktigt i 
livet och ha ett bra liv. När vi delar in geografin efter socio-ekonomiska förutsättningar blir 
skillnaderna större. Då är till exempel de som bor i resursstarka delar av Göteborg i snitt 
betydligt mer tillfredsställda med sina liv än de som bor i de delar som definieras som 
resurssvaga. Resurssvaga områden har lägre sysselsättning, stor trångboddhet, lågt 
valdeltagande, lägre inkomster, större bidragsberoende, sämre skolresultat. 
Boendesegregationen är betydande och nio av tjugotre särskilt utsatta områden, definieras av 
polisen som områden med låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på 
lokalsamhället, finns i Västra Götaland. 

Närmare 100 000 nya jobb (netto) har skapats i Västra Götaland mellan 2010 och 2017. 
Jobben och sysselsättningen har ökat på alla lokala arbetsmarknader men mer än tre 
fjärdedelar av dessa har skapats på Göteborgsregionens lokala arbetsmarknad. Regionala 
centra som Borås, Trollhättan och Skövde spelar en viktig roll. Den regionala och 
delregionala obalansen är stor. Det finns ett antal kommuner på större avstånd från regionala 
centra och/eller med ett beroende av traditionell industri i Dalsland och Skaraborg där jobben 
minskat med 20-30 procent under de senaste 25 åren. I dessa kommuner är 10-15 procent 
färre av befolkningen i åldern 20-64 år sysselsatta jämfört med förhållandet i kommunerna 
runt Göteborg. Dessa kommuner har samtidigt tagit ett stort ansvar för migranter. 

Under senare år har diskussionen om ökade klyftor mellan invånare med olika resurser och 
mellan stad och land intensifierats. För invånarna i Västra Götaland finns ingen tydlig 
uppdelning i synen på samhället utifrån relationen stad/land. SOM-institutets data pekar 
snarare mot att det finns en växande grupp i Västra Götaland som kännetecknas av att de ser 
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mer generellt negativt på hur samhället och dess service fungerar. Koncentrationen av statliga 
och landstingskommunala jobb till de största lokala arbetsmarknaderna har varit stor det 
senaste decenniet. 

Föreningslivet spelar en viktig roll för mänskligt umgänge, sociala relationer och därmed för 
det sociala kapitalet och är ofta mer framträdande och aktivt i de delar av regionen som har en 
något svagare utveckling av jobb och inkomster. Goda förutsättningar för föreningslivet är 
därmed en central fråga för mer jämlika förutsättningar i Västra Götaland. 

1.3 En sammanhållen och nära region 

En väl fungerande transportinfrastruktur är en helt central fråga för Västra Götaland. 
Regionen är i förhållande till de andra storstadsregioner utsträckt i geografin och även om det 
finns en koncentration av invånare kring Göteborg bor drygt fyra av tio invånare i andra delar. 
Invånarna i Västsverige är beroende av varandra och varandras marknader. Banden är täta 
inom områden som arbete, studier, handel, fritid, nöjen och kultur. Arbetspendlingen har ökat 
med 20 procent, motsvarande mer än 50 000 utpendlare fler per dag, de senaste tio åren och 
en av tre invånare som har jobb pendlar nu till an annan kommun för att arbeta. Männens 
andel är något högre än kvinnornas som på grund av en mycket könsuppdelad arbetsmarknad 
har arbetsplatser som är mer utspridda över regionen. Det är tydligt hur viktig en utbyggd 
transportinfrastruktur är för att ge möjligheter för ett bra liv när arbetsmarknaden sviktar. 
Andelen utpendlare har ökat mycket snabbt från de kommuner som upplevt större 
industrinedläggningar under perioden. Trollhättans utpendling har ökat med mer än 50 
procent. 

Förutsättningarna för kollektiva transportmedel kan stärkas betydligt. De svaga och saknade 
länkarna på järnvägssidan gör att tågresorna i Västra Götaland är på en betydligt lägre nivå än 
i de övriga två storstadslänen. Detta trots att Västra Götaland har en andel kollektivtrafik som 
överstiger befolkningen både när det gäller resor och utbud (till skillnad från Skåne) och en 
högre subventionsgrad än både Stockholm och Skåne.2

Länkar saknas i dag framförallt på järnvägssidan. Det handlar om kvalitet och tillgänglighet i 
samtliga stråk från Göteborg och om kvalitet i det regionala nätet. Dessutom saknas 
konkurrenskraftiga alternativ för järnväg i stort sett helt i relationen Göteborg/Oslo och 
Göteborg/Borås/Jönköping. För godstransporter innebär kapacitetsbristerna att utvecklingen 
mot ett mer hållbart transportsystem hindras. På sträckan Göteborg/Oslo är kvaliteten på 
järnvägsinfrastrukturen så dålig att godstransporter inte är lönsamma/möjliga. Nuvarande 
situation är inte en hållbar lösning då en majoritet av den norska importen transporteras via 
Göteborgs hamn och ca 2 500 lastbilar passerar Svinesund per dag. 

När det gäller trängsel i de befintliga systemen innebär det Västsvenska paketet en mycket 
stor satsning på att lösa upp brister på tillgänglighet och på att skapa ett mer hållbart 
transportsystem i och i relation till Göteborgsregionen. Här är trängseleffekter och effekter på 
människors hälsa av dagens transportsystem absolut störst. Kollektivtrafiksystemet är – till 
skillnad från det individuella – i stort sett redan är helt fossiloberoende. Västtrafik kör 
närmare 12 varv runt jorden, resenärerna gör cirka 950 000 resor per dag och 96 procent av 

fordonen körs på förnybara bränslen. På landsbygden är den grundläggande tillgängligheten 

2 SKL 2017 Öppna jämförelser Kollektivtrafik 
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med Närtrafiken nu fullt uppbyggd och möjliggör serviceresor för alla som bor på 
landsbygden. 

1.4 Gå från fossilberoende till fossil oberoende 

Sannolikheten att de regionala målen om en 80-procentig minskning av växthusgaser mellan 
1990 och 2030 ska nås är mycket små. När två tredjedelar av tiden gått har 20 procent av 
målet nåtts och de senaste åren har minskningen av utsläppen i stort avstannat. Minskningen 
från 2013 till 2016 beräknas till knappt två procent i Västra Götaland och knappt fem procent 
för Sverige som helhet och trenden fortsätter 2017. Utsläppen av växthusgaser i Västra 
Götaland uppgick 2016 till ca 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De bedöms ha minskat 
med 15 procent från 1990 till 2016 medan de minskat med drygt 25 procent i Sverige 
motsvarande period. Skillnaden beror i stort på att landets samlade raffinaderiverksamhet 
bedrivs i Lysekil och Göteborg. Transportsektorn och jordbruket står för de stora andelarna 
vid sidan av industri och raffinaderier. Utsläppen från transporter beräknas ha minskat med 17 
procent i Sverige och Västra Götaland från 2010. Det är framförallt personbilar och tunga 
lastbilssidan som minskat sina utsläpp. 

Vid en internationell jämförelse har Sverige lägst utsläpp per invånare bland OECD-länderna 
och har fram till 2015 fortsatt minska procentuellt snabbast tillsammans med Storbritannien 
och Danmark. Utsläppen per person minskar snabbt också i USA och Kanada men nivåerna 
här och i Australien är i princip fyra gånger så höga per invånare som de är i Sverige. Även i 
förhållande till det samlade värdet av produktionen är de svenska utsläppen av växthusgaser 
lägst i OECD då tillsammans med Schweiz. I Australien och Kanada är utsläppen fyra gånger 
högre för att producera samma värde som i Sverige. I USA är de tre gånger högre. I Kina är 
de ca sex gånger högre. För Västra Götaland har utsläppen av växthusgaser i förhållande till 
värdet av produktionen minskat med 45 procent sedan år 2000 i 2016 års prisnivå. 

Beskrivningen ovan handlar om hur energi-, produktionssystem och samhälle ser ut och 
fungerar i respektive land. Om vi istället analyserar vår påverkan på klimatet via de avtryck 
vår konsumtion gör, oavsett var det vi använder produceras, blir bilden mindre smickrande. 
Utsläppen är i princip oförändrade från 1995. Genom global arbetsfördelning, ökad handel 
och turism har andelen av våra konsumtionsbaserade utsläpp som genereras utomlands ökat 
från hälften till två tredjedelar. Varje lands produktionssystem måste förändras så att det i sig 
blir mer hållbart om det ska finnas en möjlighet att minska utsläppen globalt. Egentligen 
handlar det om att vi inte kan använda de fossila resurser som är tillgängliga. På den fronten 
ser forskarna ännu inte någon ljusning. I ett regionalt perspektiv framstår möjligheterna att via 
våra forsknings- och innovationsmiljöer medverka till att fossiloberoende teknik används i 
högre grad samt att bygga ett samhälle som inte är fossiloberoende som det mest effektiva att 
göra. Offentlig sektorn kan spela en betydande roll som föregångare som t.ex. i det kollektiva 
transportsystemet och omställningen mot mer ekologisk livsmedelsproduktion och - 
konsumtion. 

1.5 Stärka ett konkurrenskraftigt näringsliv som bidrar till omställning 

Västsveriges ekonomi drabbades relativt hårt av finanskrisen 2008/2009. Återhämtningen de 
närmast följande åren var dock snabb och de senaste fem åren präglas av en stark ekonomisk 
utveckling. Både ekonomisk tillväxt och produktivitet i Västra Götaland utvecklas från 2012 
betydligt bättre än riket och i nivå med Stockholms län. Från 2010 och framåt är utvecklingen 
på arbetsmarknaden mycket stark, också i ett internationellt perspektiv. Grunden i detta är ett 
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konkurrenskraftigt näringsliv med ett allt tydligare fokus på innovation och FoU. Dessutom 
har det varit en mycket snabb tillväxt av de urbana delarna av ekonomin inte minst inom 
områden som företagstjänster, restaurang, hotell och kommunikation etc. Västra Götaland har 
på några få år passerat Skåne när det gäller andelen som jobbar inom företagstjänster. 
Branschen har växt med mer än en tredjedel sedan 2010 och har i dag 105 000 anställda i 
Västra Götaland. Lika många som i handeln och nästan lika många som i hela industrin, 
118 000. Tillväxten är snabbast i Göteborgsregionen men sker i alla delar av regionen. 

Regionens stora och globalt verksamma företag spelar en avgörande roll för utvecklingen. 
Dessa företag verkar i dag i huvudsak på områden som kräver mycket omfattande FoU och de 
utgör plantskolor för att utveckla nya kompetenser och fånga andras kunskaper för 
Västsverige. Det är ofta mycket svårt att hitta direkta samband mellan offentliga 
utvecklingssatsningar och faktisk utveckling. I Västra Götaland är det dock tveklöst så att 
omvandlingen av ekonomin och tillväxten av jobb har en koppling till den forsknings- och 
innovationsinfrastruktur som byggts upp under de 20 år Västra Götalandsregionen funnits. 
Sex Science Parks, varav tre i Göteborg och tre i vardera Skövde, Borås och Trollhättan har 
utvecklats i samverkan mellan kommuner, region, näringsliv, akademi, institut etc. De har 
spelat en stor roll i den omvandling som skett. 

Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett allt större hinder för fortsatt utveckling. Den 
strukturella arbetslösheten är historiskt sett hög och i stort samtliga arbetslösa bedöms i dag 
tillhöra gruppen som arbetsförmedlingen benämner svårplacerade. Kompetensförsörjningen är 
ett stort frågetecken inför framtiden. Antalet högskoleutbildade bör öka samtidigt som 
kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare. Nyföretagandet ligger på en konstant 
nivå de senaste fyra åren efter att ha ökat trendmässigt sedan år 2000. Nivåerna är också lägre 
än de i Stockholm och Skåne. Entreprenörer utgör en förutsättning för framtida välfärd. På 
sikt är det sannolikt så att Västsveriges marknad är för liten för att utveckla de kvalificerade 
verksamheter som utgör kärnan i vår ekonomi. Samverkan med våra närmsta storstadsgrannar 
är därmed en viktig utvecklingsfråga. 

1.6 Utmaningar och viktiga områden på lång sikt 

Regionrapporten mynnar ut i några övergripande områden där stora utmaningar finns: 

 Unga och unga vuxnas utvecklingsförutsättningar

Sverige är traditionellt ett samhälle med stort fokus på att ge bra förutsättningar för
barn och unga att växa upp. En majoritet av de unga och de unga vuxna i Västra
Götaland lever också bra liv. För de som är framgångsrika är dessutom möjligheterna
närmast oändliga att välja hur de vill leva i dagens globala värld. Men det finns en rad
problem som gäller unga direkt eller där effekterna av brister i samhället blir särskilt
allvarliga för unga eller unga vuxna, t.ex. när det gäller fullföljda studier, tillgång till
bostad och ökad trygghet.

 En gemensam region

De ekonomiska drivkrafterna gynnar allt mer befolkningstäta arbetsmarknader. Den
strävan om att bygga en gemensam region som funnits sedan Västra Götaland bildades
för nu 20 år sedan är därmed lika viktig som tidigare. En gemensam region byggs inte
bara av transportinfrastruktur. En central fråga är hur statlig och regional verksamhet
organiseras och lokaliseras. Nära samverkan med våra storstadsgrannar blir dessutom
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allt mer betydelsefull. I ett antal områden i våra större städer och i ett antal kommuner 
med långsiktiga strukturella problem behövs särskilda satsningar. 

 Innovationer, kunskap och kompetens

Västsverige är Sveriges ledande industriregion med stora globalt verkande företag som
är mitt i den globala strukturomvandlingen via digitalisering, elektrifiering och
automation. Västsverige är idag på många sätt en kunskapsregion. Det globaliserad
näringslivet satsar stora resurser på FoU. Samverkan inom ramen för det västsvenska
innovationssystemet, med sitt utbyggda system av science parks etc. och med
högskolor och universitet, är en av regionens gemensamma styrkor. Storföretag och
kvalificerade verksamheter inom offentlig sektor och akademi är nyckelspelare när det
gäller att attrahera, utveckla och behålla kompetens på högsta nivå.
Kompetensförsörjningen behöver förbättras betydligt och entreprenörskapet stärkas
ytterligare. Västsveriges andel av offentliga FoU-satsningar och högskoleplatser bör
öka på sikt.

 Ansvar för miljön

I internationella jämförelser och i förhållande till våra miljömål och de globala
hållarhetsmålen är det framförallt frågor om biologisk mångfald, hållbar konsumtion
och klimatpåverkan som framstår som särskilt viktiga. Näringslivet tillsammans med
det offentliga behöver utveckla nya konkurrenskraftiga och samtidigt fossiloberoende
lösningar och skapa en samhällsstruktur som kan fungera som en modell för
omvärlden. Den offentliga sektorn har i flera sammanhang varit mycket framgångsrik
i sina försök att driva utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet. Det finns anledning
att ta nya steg i denna riktning.

 Aktiva invånare, upplevelser kultur

En region med aktiva invånare är en region där invånarna är nöjda med sina liv.
Västsverige är i dag en plats som i viss mån präglas av kultur, event och föreningsliv.
Event och upplevelser är i dag särskilt starkt på områden som berör ungdomar,
kultursektorn och när det gäller spridning av nya kunskaper, inte minst för
näringslivets utveckling och för akademin. Ett vidgat deltagande av olika grupper i det
traditionella kulturlivet är viktigt liksom en ökad spridning av aktiviteter över
regionen.

2. Prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet

2.1 Regional utvecklingsstrategi 

Den regionala utvecklingsstrategin, Västra Götaland 2020, är den gemensamma vägvisaren 
för tillväxt och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Strategin är ett verktyg för att i 
samverkan genomföra Vision Västra Götaland - Det goda livet. Hållbar utveckling i dess tre 
dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska är ram för arbetet. Strategin togs fram 
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i en bred process med ett stort antal aktörer3. En halvtidsutvärdering genomfördes under 
20174. 

Strategins övergripande mål är att invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga 
förutsättningar att utvecklas. Strategin är strukturerad efter fyra teman, nio områden och 32 
frågor. Arbete har påbörjats med att revidera strategin och i januari 2019 arrangerades en kick 
off för det arbetet. Den nya strategin ska träda ikraft 1 jan 2021. Redovisningen av 
prioriteringar nedan grundar sig på den nuvarande strategins inriktning. 

Teman Områden 

En ledande kunskapsregion Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap 
och företagande 
Internationell konkurrenskraft genom regional 
kraftsamling kring styrkeområden 

En region för alla Bryta utanförskap och segregation och stärka 
kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 
Livslångt lärande för ökad delaktighet och 
konkurrenskraft 
Tillgång till kommunikation för arbete, 
utbildning och livskvalitet 

En region där vi tar globalt ansvar Ett resurseffektivt samhälle med minskad 
klimatpåverkan 
Hållbar konsumtion som driver ansvar, 
utveckling och innovationer 

En region som syns och engagerar En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv 
med fokus på barn, unga och delaktighet 
Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden 

En ledande kunskapsregion 
Insatserna inom en ledande kunskapsregion ska bidra till att ytterligare stärka attraktiviteten i 
högre utbildning och forskning, till offensiva satsningar på industriell utveckling och 
samhällsutveckling inom regionala styrkeområden i samverkan mellan företag, akademi och 
samhälle samt till innovativa insatser för att stärka kreativitet, nyskapande och 
entreprenörskap. Västra Götaland ska även i framtiden vara landets ledande industriregion. 
Under avsnitt 8 finns en fördjupning av temat en ledande kunskapsregion och arbetet med 
regional innovationspolitik. 

En region för alla 
Insatserna inom en region för alla ska bidra till att bryta utanförskap och segregation och 
stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv, stödja livslångt lärande och förbättra 
kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden. Grundförutsättningen för en region 
för alla och för tillväxt och utveckling är fortsatta investeringar i transportsystem, 
kollektivtrafik och IT-infrastruktur. 

3 Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa- 
styrs-regional-utveckling/strategi-for-tillvaxt-och-utveckling/ 
4 https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/2017/halvtidsutvardering-vg2020/ 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/strategi-for-tillvaxt-och-utveckling/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/strategi-for-tillvaxt-och-utveckling/
https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/2017/halvtidsutvardering-vg2020/
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En region där vi tar globalt ansvar 
Insatserna ska bidra till ett fortsatt ambitiöst arbete med energi- och klimatfrågan, till en 
ansvarsfull inköps-/upphandlingsverksamhet och till effektiv resursanvändning. Ökade 
satsningar på att informera om insatserna ska göras för att värderingar och normer i samhället 
ska utvecklas i mer hållbar riktning. 

En region som syns och engagerar 
Insatserna utgör en samlad satsning på att stärka Västsveriges position som en region präglad 
av ett livaktigt kulturliv, av möten och evenemang. Deltagande och utövande ska breddas och 
fokus på ungdomar ska stärkas än mer. Till detta kommer fortsatta satsningar på att stärka 
Västra Götalands position som en attraktiv region för investeringar, som en region som berör 
och som aktivt är med och påverkar framtidens utveckling. Att riva gränshinder och öka 
samverkan med våra nordiska grannar betonas särskilt. 

2.2 Genomförande 

Västra Götaland 2020 genomförs i samverkan med Västra Götalands 49 kommuner via de 
fyra kommunalförbunden5 och Business Region Göteborg6. Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) består av politiska representanter från kommuner och VGR och samordnar 
arbetet med genomförandet av strategin. Genomförandet sker bl.a. via handlingsprogram7 och 
delregionala genomförandeplaner. EU-program som drivs i Västra Götaland, andra europeiska 
utvecklingsresurser, statliga och regionala resurser är viktiga verktyg för genomförandet. 

Den övergripande processen kring genomförandet av strategin har vidareutvecklats successivt 
i syfte att få ett mer fokuserat och samordnat utvecklingsarbete. Bland annat genomförde 
Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden en genomlysning av 
arbetsprocess, vilken tillsammans med den årliga uppföljningen av Västra Götaland 2020, 
resulterade i fem rekommendationer att fokusera på och samverka kring under de kommande 
åren: 

 Satsning på västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft
 Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi
 Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
 Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
 Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens

behov

2.3 Prioriteringarnas koppling till analysen 

Inriktning och prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 svarar 
i mångt och mycket mot de utmaningar som lyfts fram i den senaste regionrapporten. Utifrån 
prioriteringarna i Västra Götaland 2020 och slutsatserna i den senaste regionrapporten så är 
det några områden som framstår som särskilt viktiga att betona framåt i arbetet: 

 Ungdomars utvecklingsförutsättningar (skolresultat, bostadsbrist, psykisk ohälsa,
otrygghet).

5 Göteborgsregionens-, Fyrbodals-, Boråsregionens- och Skaraborgs kommunalförbund 
6 Business Region Göteborg är ett bolag ägt av Göteborgs stad och ansvarar för näringslivsfrågorna i 
Göteborgsregionen (13 kommuner). 
7 Program för hållbar utveckling, https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/ 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/
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 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning, i offentlig sektor såväl som i näringslivet
 Integration med koppling till skola och arbetsliv
 Allt snabbare teknikutveckling – frågor om utveckling av spetsteknologier i

samverkan mellan parter från näringsliv, akademi, institutioner t.ex. digitalisering,
elektrifiering och automation

 Förutsättningarna för hållbart resande och hållbara godstransporter där det alltjämt
saknas järnvägslänkar i de viktiga stråken Göteborg/Oslo och Göteborg/
Borås/Jönköping

 Omställningen mot fossiloberoende och hållbar konsumtion
 Behovet av ett aktivt föreningsliv, kultur, upplevelser för social och ekonomisk

sammanhållning

3. Hur analys och prioriteringar relaterar till de politiska målen i kommissionens
förslag till EU:s förordningar för sammanhållningspolitiken 2021-2027.

Kommissionens föreslagna politiska prioriteringar för framtiden är inte detaljerat beskrivna 
och lämnar en hel del öppet för tolkning. I regionalfondsförordningen COM(2018) 372, 
Interregförordningen COM(2018) 374 samt ESF+förordningen COM(2018) 382 finns några 
specificeringar av målen men det saknas en tydlig strategi kopplat till hur de ska uppfyllas. På 
ett övergripande plan kan vi konstatera att kommissionens föreslagna politiska mål ligger väl i 
linje med de beslutade prioriteringarna i Västra Götaland 2020. 

3.1 Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk 
omvandling 

Inom politiskt mål 1 finns det en stark koppling till de utmaningar som lyfts i vår regionala 
utvecklingsstrategi främst inom temat “En ledande kunskapsregion” bl.a. förbättrade

utvecklingsförutsättningar för företag och entreprenörskap samt en ökad internationell 
konkurrenskraft. Analysen visar på stora svårigheter för företagen att få tag på kompetent 
arbetskraft vilket påverkar företagens utvecklingsmöjligheter idag samtidigt råder en hög 
arbetslöshet i vissa grupper. Kompetensförsörjningen är därför en av våra största utmaningar. 
Det regionala innovationssystemet behöver stärkas för att nå små och medelstora företag i än 
större utsträckning. Digitalisering, automatisering, elektrifiering, hållbar produktion och 
konsumtion av varor och tjänster är viktiga områden. Förutsättningarna är goda då 
Västsverige och framförallt Göteborg är starkt vad det gäller näringslivets investeringar i FoU 
och en av de regioner i världen där det satsas mest i förhållande till ekonomins storlek. 

3.2 Politiskt mål 2 - Ett grönare och koldioxidsnålare Europa 

Det pågår idag ett omfattande arbete inom den regionala utvecklingsstrategin och temat “En 

region där vi tar globalt ansvar”. Både vad gäller att arbeta för ett resurseffektivt samhälle

med minskad klimatpåverkan och för en hållbar konsumtion. Detta är fortsatt en av de 
viktigaste frågorna enligt regionrapporten. Skyddet för den biologiska mångfalden är inte 
närheten av de internationellt satta målen. Övergödning och nedskräpningen har ökat drastiskt 
sedan 2012. I Sverige har utsläppen av växthusgaser minskat med 25 procent 1990–2016, i 
Västra Götaland har de under motsvarande period minskat med 15 procent. Västra Götaland 
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har målet att bli en fossiloberoende region 2030. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 
samarbetar i kraftsamlingen på Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om8. 

3.3 Politiskt mål 3 - Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och 
regional IKT-konnektivitet 

Politiskt mål 3 hänger direkt samman med Västra Götaland 2020 och området “Tillgång till 

kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet” under temat ”En region för alla”.

Transportinfrastruktur är en högt prioriterad fråga för Västra Götaland då investeringsbehoven 
inte minst på järnvägssidan är mycket stora. Det saknas kapacitet mellan Västra Götalands två 
största städer Göteborg och Borås där 100 000 personer pendlar dagligen och det saknas även 
kapacitet mellan Göteborg och Oslo. Medelhastigheten med tåg Göteborg-Oslo är 60 km/h 
långsammare än på sträckan Göteborg-Stockholm och järnvägen kan således inte konkurrera 
med vägen, varken när det gäller person- eller godstransport. Den digitala infrastrukturen är 
viktig för att minska skillnader i regionen. I detta arbete har Västra Götaland tagit fram en 
digital agenda "Smart region Västra Götaland"9 för att samordna de åtgärder som behövs. 

3.4 Politiskt mål 4 - Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter 

Inom tema 2 ”En region för alla” i Västra Götaland 2020 lyfts frågor om att bryta utanförskap 

och segregation, stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv samt främja ett livslångt 
lärande för ökad delaktighet. Områden som har en direkt och tydlig koppling till politiskt mål 
4. Skillnaderna i utbildningsnivån är betydande mellan olika delar av regionen och mellan
olika grupper. Ett stort och växande antal unga klarar inte grundskolan med godkända betyg.
Sex av tio arbetslösa är födda i andra länder, många med mycket kort utbildning. Här pågår
arbete bl.a. samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna inom ”Fullföljda 

studier”10. Västra Götalandsregionen leder också det internationella EU-projektet FIER “Fast

track Integration in European Regions” som syftar till att förbättra förutsättningarna för

flyktingar som står långt från arbetsmarknaden genom bl.a. validering, individanpassad 
studie- och yrkesvägledning, nya former för språkträning och praktik. Ett exempel på en 
åtgärd för ett mer socialt Europa men det finns många fler kopplat till Europeiska 
socialfonden m.fl. 

3.5 Politiskt mål 5 - Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad 
utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ 

Inom politiskt mål 5 är de särskilda mål som pekas ut snarlika med de mål som också lyfts 
inom politiskt mål 4. Det gör att kopplingen till Västra Götaland 2020 blir densamma som 
ovan men att detta mål också kopplar till tema 4.i strategin “En region som syns och 

engagerar”. Under senare år har diskussionen om ökade klyftor mellan invånare med olika 
resurser och mellan stad och land intensifierats. Bra samhällsservice i alla kommuner och i 
resurssvaga delar av Västra Götalands större kommuner är en viktig fråga för att hålla ihop 
områden med olika förutsättningar. I Västra Götalandsregionen pågår bl.a. projektet 
”Samverkan för regional serviceutveckling – hållbara platser”. Syftet är att utveckla modeller

8 http://klimat2030.se/ 
9 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digital-agenda/ 
10 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/ 

http://klimat2030.se/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/digital-agenda/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/
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för platsutveckling genom samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer 
för att stärka mindre orters näringslivs, serviceutbud och attraktivitet. 11

 

3.6 Slutsatser 

Det är tydligt att de utmaningar Västra Götaland står inför tillsammans med det som är 
prioriterat genom VG 2020 är väl sammankopplat med de politiska målen för den framtida 
sammanhållningspolitiken. Kopplingen är mycket stark för de frågor där 85% av 
regionalfondsmedlen är föreslagna att hamna, dvs. politiskt mål 1 och 2. I kombination med 
de uppgifter som ligger på Länsstyrelsen täcks de utpekade målen helt. Detsamma gäller för 
politiskt mål 3 till 5. Slutsatsen är att dels EU-programmen och dels regionens egna program 
och satsningar kan bemöta majoriteten av de utmaningarna. De faller tydligt inom de ERUF- 
och ESF-specifika målen och programmen kan därmed bidra till nya lösningar på 
gemensamma problem. Vissa av utmaningarna är inte geografiskt begränsade till Västra 
Götaland utan gränsöverskridande och kan därför falla in under framtida INTERREG 
prioriteringar. 

4 Gränsöverskridande samarbete inom prioriteringarna 

Flera av de utmaningar som Västra Götaland står inför kräver samarbete över läns- och 
nationsgränser. Globaliseringen har en direkt effekt på både arbets- och utbildningsmarknad 
och rörligheten blir allt större, i synnerhet inom FoU. Den regionala strategin – Västra 
Götaland 2020 – behandlar gränsöverskridande samarbete på flera olika sätt och kanaliserar 
de europeiska struktur och investeringsfonderna för att genomföra åtgärder för tillväxt och 
utveckling. Prioriteringar inom Västra Götaland 2020 med direkt bäring på 
gränsöverskridande samarbeten är främst: 

 Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer 
 Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation 
 Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven 

miljöutveckling 
 Ökad närvaro och påverkan nationellt och internationellt 
 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen 
 Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region 

Oslo/Göteborg/Öresund 

Utöver dessa så har de flesta områden inom den regionala utvecklingsstrategin en 
gränsöverskridande dimension och de europeiska fonderna bidrar till utvecklingen inom 
dessa. Majoriteten av projekten inom INTERREG bidrar genom benchmarking och/eller 
erfarenhetsutbyte med aktörer utanför regionens gränser. 

Mer än hälften (65%) av alla INTERREG-projekt i Västra Götaland är direkt kopplade till det 
tematiska området “en ledande kunskapsregion” i Västra Götaland 2020. Hälften av dessa

bidrar till att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande och den 
andra hälften inom ”kraftsamling kring styrkeområden ” (smart specialisering). Ytterligare en 
femtedel av projekten bidrar till att minska klimatpåverkan inom det tematiska området ”en 

region där vi tar globalt ansvar”. Utöver det finns ett flertal projekt och upparbetade

11 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/regionalt-serviceprogram/samverkan-for-regional- 
serviceutveckling/ 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/regionalt-serviceprogram/samverkan-for-regional-serviceutveckling/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/regionalt-serviceprogram/samverkan-for-regional-serviceutveckling/
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samarbeten med aktörer i Danmark och Norge inom kompetensförsörjning och livslångt 
lärande vilka, jämte FoU, är centrala områden för nära samverkan och utbyte med våra 
grannregioner. Det finns därmed en stark koppling mellan regionens utvecklingsbehov och 
gränsöverskridande samarbeten inom INTERREG. De gränsnära samarbetena bör värnas. 

EU-kommissionens politiska mål för framtida INTERREG sammanfaller också väl med redan 
upparbetade gränsöverskridande samarbeten som finns i Västra Götaland. Majoriteten av 
projekt finns inom politiskt mål 1 och 2 men även inom 3 med fokus på hållbara transporter 
och mobilitet som är ett viktigt utvecklingsområde för Västra Götaland. De 
gränsöverskridande samarbetena har även en stark koppling till det INTERREG-specifika 
målen inom politiskt mål 4. 

Utöver inom INTERREG deltar aktörer i Västra Götaland i en rad olika gränsöverskridande 
samarbeten inom de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin. Västra 
Götalands Smart Specialiseringsstrategi (S3) har möjliggjort samarbeten i de europeiska 
plattformarna för smart specialisering (S3)12. Västra Götaland är idag med i partnerskapet för 
medicinsk teknologi (MedTech) och textilinnovation (Textile Innovation) under S3P för 
industriell modernisering. Vidare är regionen medlemmar i den europeiska 
teknologiplattformen (ETP) RegioTex för textil. Dessa samarbeten ska bidra till att koppla 
samman och effektivisera innovationskedjor. 

Västra Götalandsregionen är medlem och Göteborgs stad är observatör i det 
gränsöverskridande samarbetet STRING. STRING är ett nätverk för regioner och städer i 
Sverige, Norge, Danmark och Tyskland som tillsammans arbetar för att stärka den regionala 
utvecklingen i korridoren från Hamburg till Oslo. För Västra Götaland är det en viktig 
investering som kan förväntas ha omfattande betydelse för regional, nationell och europeisk 
tillväxt och hållbar utveckling. OECD studien The Megaregion of Western Scandinavia13

identifierar hållbara transporter som den största utmaningen och att avsaknaden av 
investeringar i infrastruktur minskar tillväxt av ekonomi, jobb och ger allvarliga effekter på 
miljön. 

Västra Götalandsregionen (VGR) är aktiva i den politiska samarbetsorganisationen 
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och dess geografiska kommissioner för 
Östersjön och Nordsjön, där VGR har ordförandeskap och sekretariat. Nordsjökommissionen 
arbetar för att främja samarbetet mellan regioner runt Nordsjön utifrån de fyra prioriterade 
områden i strategin North Sea Region 2020: marina/maritima frågor, tillgänglighet och 
hållbara transporter, klimat och energi samt attraktiva och hållbara samhällen. VGR har i sin 
tur identifierat sina prioriteringar inom dessa områden som vidare kan konkretiseras genom 
projekt inom INTERREG-programmet för Nordsjön. 

Samverkan med våra grannregioner i Norge och Danmark, är en tydlig prioritering. Västra 
Götaland är aktiva inom flera olika samarbeten för att främja utvecklingen i gränsområdet, 
t.ex. genom vänortssamarbete och Göteborg – Oslo samarbetet. Svinesundskommittén som är
ett politiskt samarbete mellan kommuner i gränsregionen, Östfold Fylkeskommune (Norge)

12 EUs institut för att stödja regionerna inom smart specialisering kallas S3‐plattformen. 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/forskning-och-innovation/smart- 
specialisering-i-vastra-gotaland/ 
13 https://westernscandinavia.org/2018/03/19/oecd-territorial-reviews-the-megaregion-of-western-scandinavia- 
2018/ 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/forskning-och-innovation/smart-specialisering-i-vastra-gotaland/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/forskning-och-innovation/smart-specialisering-i-vastra-gotaland/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/forskning-och-innovation/smart-specialisering-i-vastra-gotaland/
https://westernscandinavia.org/2018/03/19/oecd-territorial-reviews-the-megaregion-of-western-scandinavia-2018/
https://westernscandinavia.org/2018/03/19/oecd-territorial-reviews-the-megaregion-of-western-scandinavia-2018/
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och Västra Götalandsregionen som bl.a. driver ett framgångsrikt arbete med att 
uppmärksamma och finna lösningar på gränshinder för näringslivets utveckling. 

Västra Götalandsregionen arrangerar tillsammans med Region Halland och Region Värmland 
en årlig Västsvensk EU-konferens för att öka medvetenheten kring EU-frågor ur ett lokalt och 
regionalt perspektiv. Konferensen är en arena för erfarenhetsutbyte kring det lokala och 
regionala EU-arbetet. Genom konferensen skapas västsvenska samarbeten och synergier över 
region- och kommungränser. 

Det pågår också samverkan över länsgränser, t.ex.: Samverkan med Halland inom 
strukturfondsprogram och projekt samt i utvecklings- och planeringsarbete i 
Göteborgsregionens kommunalförbund där Kungsbacka kommun ingår. Inom hållbart resande 
sker samverkan med Halland och Värmland. Med Värmland sker också samverkan inom 
besöksnäringen, i Vänernfrågor och i frågor som rör gränshinder med Norge. De tre 
storstadsregionerna har täta kontakter med regelbundna avstämningar och samarbetar i frågor 
kring life science och inom kollektivtrafik, transport- och infrastruktur. Tillsammans med 
Region Skåne och Region Västerbotten genomförs en exportsatsning på kulturella och 
kreativa näringar. 

5 Utvecklingsbehov avseende samverkan med statliga myndigheter 

Från och med 2019 har det regionala utvecklingsansvaret gått över till alla landsting. 
Kunskapen hos många myndigheter om de möjligheter som det regionala utvecklingsansvaret 
ger har hittills varit låg. Förhoppningen är att det från och med nu kommer att öka. Samtidigt 
kan vi konstatera att det fortsatt är stora skillnader hur regionalt utvecklingsarbete kan 
bedrivas i stora respektive små regioner vilket departement och statliga myndigheterna måste 
ta hänsyn till. 

5.1 Utvecklad samverkan mellan myndigheter inom utbildning – 
kompetensförsörjning och regional nivå 

Under senare tid har näringslivets svårighet att få tillgång till ny kompetens blivit allt mer 
uppbar. Det handlar dels om behov av nyrekryteringar men även om brist på kompetenser 
som den befintliga arbetskraften saknar. Det innebär att ”produktionen” måste öka av såväl 

nyutexaminerade som representerar ny kompetens som fortbildning av redan anställd 
personal. Även personal som i utgångsläget är välutbildad behöver det livslånga lärandet. 

Inom västsvensk industri konkurrerar flera branscher om mjukvarukompetens. I en aktuell 
rapport konstaterar företagen att konkurrensen om arbetskraft ökar mellan tillverkare av 
kompletta fordon, leverantörer och konsultbolag, men att fordonsföretagen även i större 
utsträckning efterfrågar samma arbetskraft som exempelvis telekom och IT-sektorn.14

Orsaken är de teknikskiften som pågår inom hela samhället inklusive det konkurrensutsatta 
och exportinriktade näringslivet. Digitaliseringen och användningen av alltmer 
automatiserade produktionsprocesser kräver ny kunskap om programmering och 
mjukvaruutveckling hos medarbetarna som skall bygga upp och driva denna produktion samt 
utveckla de digitaliserade produkterna. 

14 Fordonsindustrin kompetensbehov i Västra Götaland, https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik- 
analys/analysportalen/2017/fordonsindustrins-kompetensbehov/ 

http://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-
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I bl.a. arbetsmarknadsutredningen konstateras behovet av en kompetensförsörjningspolitik; 
”insatser med syfte att bidra till att individer och verksamheter har kompetenser som ger ett 
konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig sektor och gör att så få som möjligt står 
utanför arbetslivet”. Utbildningspolitiken behöver knytas närmare näringslivspolitiken och 

den regionala utvecklingspolitiken. Det innebär bl.a. att myndigheterna inom dessa områden 
behöver öka sin samverkan. 

Kompetensförsörjningsfrågan behöver explicit långsiktig samverkan mellan politikområden, 
departement och myndigheter men också mellan den regionala och nationella nivån. I 
efterdyningarna av finanskrisen 2008-2009 tog regeringen initiativ till det s.k. 
kompetensplattformsuppdraget som riktades mot regionalt utvecklingsansvariga. Uppdraget 
har bidragit till och synliggjort behovet av regelbundna dialoger med utbildnings-, 
arbetsmarknads- och näringsdepartement och deras myndigheter. Ett gemensamt dialogforum 
”Kompetensförsörjningsdagarna” har utvecklats genom åren. Dessa dialogmöten sker två 

gånger per år. Deltagande myndigheter är: Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, ESF, 
Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskolan, UHR, UKÄ och Folkbildningsrådet. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit aktiva likaså har det varit medverkan från 
ovannämnda departement. Olika utredningar och delegationer har också visat intresse för 
dessa dagar t ex Valideringsdelegationen. 

Vinnova har först på senare tid fått en tydlig roll i den strategiska kompetensförsörjningen 
genom regeringsuppdraget att ta fram flexibla, korta högskolekurser på avancerad nivå för 
yrkesverksamma specialister, som nyligen satts igång. Verksamheten måste utvidgas och 
samordnas med den långsiktiga utvecklingen av utbildningsprogrammen på läroanstalterna. 
Livslångt lärande för redan anställda är en eftersatt uppgift som borde knytas närmare 
akademin samtidigt som den vägleds av arbetsmarknadens efterfrågan på ny kompetens. 

I detta sammanhang är förslaget i Arbetsmarknadsutredningen om en myndighet, en 
kompetensförsörjningsmyndighet, intressant. Vi ser inte att Tillväxtverket har haft förmåga att 
möta den stora kompetensförsörjningsutmaningen. Den vertikala kopplingen i systemet 
mellan stat och region, genom ett kompletterande uppdrag för regioner att arbeta med 
strategiska kompetensförsörjningsfrågor, är ett sätt att öka anpassningen och relevansen för 
regioner och funktionella arbetsmarknader i kompetensförsörjningspolitiken. Det behövs 
också ett stöd till och närmare samverkan med kommunerna som kan omhändertas på detta 
sätt. 

Inför den nya programperioden för EU-programmen är det viktigt att öka samverkan mellan 
Europiska Socialfonden (ESF) och Regionalfonden (ERUF) med målet att förbättra 
matchningen och kompetensomställningen i det regionala tillväxtarbetet. Hittills har 
samordningen mellan ESF och ERUF varit bristfällig. En möjlighet att få finansiering till och 
bedriva projekt som både har kompetens- och innovationsfrämjande inslag efterlyses då det 
skulle möjliggöra sammanhållna projekt med fokus på omställning och ökad konkurrenskraft. 

5.2 Utvecklad dialog med Boverket kopplat till regional utveckling 

Västra Götaland är ett stort län med långa avstånd och gles och utspridd bebyggelse förutom i 
storstadsområdet. Det innebär utmaningar för den offentliga servicen t.ex. då det gäller en 
effektiv kollektivtrafikförsörjning och att utveckla standarden i infrastrukturnätet. Särskilt då 
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det gäller kapaciteten på järnvägen och de stora behov av upprustning som föreligger. 
Bostadsförsörjningen är en annan stor utmaning speciellt i storstadsområdet. Företagen har 
svårt att få personal och det saknas bostäder. Det är angeläget att få till en bättre samverkan 
mellan kollektivtrafik och bebyggelseplanering samt skapa en samsyn kring hur vi bör planera 
för att få en hållbar region. Behovet att få en bättre planering som hänger samman regionalt 
ökar och därmed behovet av att utveckla närmare kontakter med statliga myndigheter på 
området. 

5.3 Agenda 2030 

Agenda 2030-delegationen föreslår i sitt slutbetänkande att länsstyrelserna ska 
tilldelas ansvaret för samordning och informationsspridning av agendan på regional 
och lokal nivå. 

För att undvika otydlighet i det regionala strategiarbetet anser Västra 
Götalandsregionen att det regionala samordningsansvaret, kopplat till strategi och 
utveckling, bör läggas på regionerna. Agenda 2030 blir då en tydligt integrerad del i 
arbetet och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ansvaret för 
utbildning och information kan däremot ligga på länsstyrelserna. 

5.4 En gemensam förvaltande myndighet skulle underlätta för flerfondsprojekt 

Olika tolkningar av samma regelverk försvårar för arbetet med finansiering genom olika 
fonder. Insatser behövs för att underlätta flerfondsprojekt. En gemensam förvaltande 
myndighet för ERUF, ESF och Interreg skulle vara en reell förenkling av genomförandet. 
Samtidigt beskriver utvärderingen av ESI-fonderna (mars 2017) att en gemensam förvaltande 
myndighet inte per automatik innebär en förbättrad samordning av programmen utan att även 
andra förändringar såsom förtydligande av mål och syfte med fondsamordning behövs vilket 
även är Västra Götalandsregionens uppfattning. 

5.5 Utvecklad samverkan mellan nationella myndigheter och region inom 
flyktingområdet 

I konsultföretagets Swecos rapport ”Utvärdering av Västra Götalandsregionens samordning 

och hantering vid 2015 års flyktingströmmar” beskrivs Västra Götalandsregionens arbete

under 2015-2016. I rapporten framkommer att regionutvecklingsnämnden och tillhörande 
tjänstemannastab agerade relativt snabbt och med att ta initiativ till ökad aktivitet inom 
området mottagande och integration. Bl.a. togs ett politiskt beslut fram tidigt om hur regionala 
utvecklingsmedel skulle kunna användas vid mottagande och etablering. Agerandet visar att 
Västra Götalandsregionen har möjlighet att, inom området regional utveckling, ta initiativ till 
samverkan samt snabbt fatta politiska beslut att allokera om resurser när det är angeläget. I 
fallet kopplat till flyktingströmmarna 2015-2016 handlade det framför allt om resurser från 
regionutvecklingsnämnden till att samverkan med och stöd till civilsamhälle och kommuner. 
Rapporten visar också på brister i ansvarsfördelning, informationsflöden och samverkan 
mellan berörda statliga myndigheter, kommuner, Västra Götalandsregionen och civilsamhället 
(samverkan). 

En tydligare roll- och ansvarsfördelning skulle underlätta när en liknande situation uppstår 
nästa gång. Västra Götalandsregionen arbetar idag med dessa frågor på eget uppdrag, inom 
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det generella regionala utvecklingsuppdraget. Ett uppdrag till regioner kopplat till mottagande 
och integration skulle kunna handla om ansvar för samverkan samt stöd till andra aktörer. 

5.6 Utveckla flernivåsamverkan 

Samverkan mellan regionala och nationella aktiviteter och insatser behöver öka. Ett närmare 
samarbete mellan statliga, regionala och lokala aktörer och resurser är centralt. Det kan till 
och med vara avgörande för att ge den extra utvecklingskraft som krävs för ett effektivt och 
framgångsrikt utvecklingsarbete. Ibland händer det att nationella initiativ konkurrerar med 
tillväxtstrategier och strukturer som mödosamt framförhandlats, förankrats och etablerats på 
lokal/regional nivå. Vi menar att den modell av flernivåsamarbete som finns inom 
infrastrukturplaneringen och på kulturområdet, bör kunna utvecklas till fler områden t.ex. 
inom miljöutveckling- och energiområdet, näringslivs- och innovationsområdet och inom 
kompetensförsörjningsområdet. 

Vi efterlyser proaktiva, drivande och samverkande nationella myndigheter med egen 
’benchmarking’ av vad andra länder gör, hur de gör och vad Sverige behöver göra 
för att klara sig i den globala konkurrensen. Nu är fordonsindustrin ett aktuellt 
exempel. En förändrad nationell myndighetskultur är nödvändig för en fungerande 
flernivåsamverkan. 

6 Beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social, ekonomisk 
och miljömässig hållbar utveckling 

6.1 Modell för att analysera hållbar utveckling 

På lång sikt är hållbar utveckling en förutsättning för det goda livet. Hållbar utveckling är 
sedan Västra Götalandsregionen bildades för år 1999 en gemensam värdegrund för 
utvecklingsarbetet. Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov i dag utan 
att begränsa kommande generationers möjligheter att förverkliga sina visioner. Det innefattar 
ett globalt perspektiv och förutsätter – utöver välfärd och utveckling – en väl fungerande 
ekonomi och en miljö med livskraft. Vision Västra Götaland ger en modell för att värdera om 
utvecklingen är hållbar. Sex variabler används i varje dimension. I den ekonomiska 
dimensionen diskuteras utvecklingen av ekonomisk tillväxt, produktivitet, finansiell stabilitet, 
investeringar/sparande, nyskapande och infrastruktur. I den sociala dimensionen analyseras 
utvecklingen inom de områden som utgör basen för ett bra liv; arbete, hälsa, delaktighet, 
kultur, inkomster och utbildning. I miljödimensionen diskuteras biologisk mångfald, 
biologiska system, klimatpåverkan, miljöns påverka på hälsan, produktions- och 
konsumtionsmönster samt miljökvalitet i stort. 

Om utvecklingen ska ses som hållbar bör i princip alla variabler utvecklas i rätt riktning. 
Skillnader som beror på kön eller ursprung ska minska. I geografin likväl som för invånarna 
är det viktigt att den utveckling som sker inte bara gäller vissa grupper eller delar av regionen. 
Samtliga variabler och perspektiv ingår analysen. 
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VISION VÄSTRA GÖTALAND DET GODA LIVET 

Hållbar utveckling - Långsiktig förutsättning för det goda livet 

EKONOMI SOCIAL MILJÖ 

Produktion Arbete Biologisk mångfald 
Produktivitet Inkomster Ekosystem 
Investeringar Hälsa Hälsosam miljö 

Stabilitet Delaktighet Klimat 
Nyskapande Utbildning Konsumtion 
Infrastruktur Kultur Miljömål 

JÅM LIKHET- JÄM STÄLLDHET- INTEGRATION - REGIONAL UTVECKLING 

Källa: Vision Västra Götaland - Det goda livet 

6.2 Prioriteringarnas bidrag till hållbar utveckling 

Strategins prioriteringar grundar sig på analysen och ska bidra till hållbar utveckling inom 
samtliga tre dimensioner miljö, ekonomi och socialt. Den är utformad så att den bidrar till 
utveckling i samtliga tre hållbarhetsdimensioner. Det innebär att de tre dimensionerna är lika 
viktiga, ömsesidigt beroende av och integrerade i varandra. Ett prioriterat insatsområde 
motiveras utifrån två eller tre av hållbarhetsdimensionema. De fyra temana i Västra Götaland 
2020 "en ledande kunskapsregion, en region för alla, en region där vi tar globalt ansvar och en 
region som syns och engagerar". Till exempel är insatser för fullföljda studier inom temat "en 
region för alla" främst en satsning på social hållbarhet. Utbildningsnivån har stor betydelse 
för hälsan i befolkningen och att så många som möjligt fullföljer grund- och gymnasieskola är 
avgörande för jämlikhet i hälsa och social hållbarhet. En hög utbildningsnivå är också viktig 
för regionens konkurrenskraft och förmåga att skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Se 
bilaga 6 program för hållbar utveckling. 

FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål har både en direkt och indirekt relevans för den 
verksamhet som bedrivs i Västra Götaland. Agenda 2030 integreras i arbetet med nuvarande 
regionala utvecklingsst rategin, Västra Götaland 2020. Den är också ett ramverk för arbetet 
med den kommande regionala utvecklingsstrategin, se beskrivning i bifogad länk 15

. Västra 
Götalandsregionen som är en av Sveriges största arbetsgivare driver också arbetet bland annat 
genom organisationens miljöplan, plan för mänskliga rättigheter, kraftsamling fullföljda 
studier och arbetet med upphandling och inköp. 

7 Erfarenheter och lärdomar utifrån EU:s sammanhållningspolitik 

7.1 EU:s strukturfondsprogram 

Flera utvärderingar har gjorts för att ta tillvara erfarenheter och lärdomar av EU:s 
sammanhållningspolitik inom de olika programmen samt gemensamt för samtliga ESI-fonder. 

15 https://www.vgregion.se/agenda2030 

https://www.vgregion.se/agenda2030
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En reflektion när det gäller Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) är bristen på en 
gemensam bild av vad programmet ska uppnå. Västra Götalandsregionen delar uppfattningen 
att ambition och mål behöver konkretiseras i ett forum där mandat finns att besluta om vilka 
systempåverkande förändringar programmen ska bidra till. 

En annan erfarenhet från såväl arbetet med regionalfonden som med Interreg är att projekten i 
högre utsträckning måste involvera näringslivet tidigt i processen. I Rambölls utvärdering av 
ERUF Västsverige Tematiskt mål 1, Forskning och Innovation (december 2018), 
framkommer att drygt hälften av projekten saknar en tydlig plan för hur resultatet från 
projektet ska tas om hand efter projektavslut, projekten har till exempel inte säkerställt att 
deltagande företag kan ta vidare de resultat som genereras i projektet. Även i Kontigos rapport 
(november 2018) om Interreg Sverige-Norge med särskilt fokus på näringslivet framkommer 
utmaningar kopplade till näringslivets medverkan. 

Kontigos utvärdering av Interreg ÖKS pekar på att det finns ett stort engagemang i projekten 
bland inblandade parter. Interreg är en viktig del av sammanhållningspolitiken som främjar 
samarbete mellan medlemsländer. Särskilt gränsöverskridande samarbeten över sjögränser är 
mycket viktiga för Västra Götaland. En ändring av programgeografin skulle riskera att splittra 
upparbetade samarbeten och värdet av investerade resurser skulle minska. Västra 
Götalandsregionen ser hellre att erfarenheterna från denna programperiod tas tillvara inom 
samma programgeografi nästa programperiod. 

Sammanhållningspolitiken har under en längre tid haft stor betydelse för Västra Götaland i 
uppbyggandet av kunskapsmiljöer för företagens innovationsutveckling. Det är av största vikt 
att regionala nivån får fortsatt utrymme att bestämma programmens målsättningar utifrån 
regionala behov och förutsättningar vilket framkommer av Rambölls utvärdering av ERUF 
Västsverige. Insatser som finns inom programmet Västsverige är inom utpekade 
styrkeområden och har tydlig koppling till regionala strategier. 

7.2 EU:s landsbygdsprogram 

Riksrevisionen konstaterar i sin utredning av landsbygdsprogrammet (2018) att det finns en 
tydlig förbättringspotential avseende programmets struktur och möjligheter att nå effekter. 
Även i denna rapport lyfts vikten av regionalt inflytandet för att minimera risken att regionala 
aktörer tappar intresset för programmet. EU-kommissionens förslag att flytta programmet till 
CAP (EUs gemensamma jordbrukspolitik) kommer troligtvis försvåra möjligheten att göra 
större strategiska fondgemensamma satsningar. En möjlighet är dock att lägga ansvaret för de 
frågor som rör landsbygdsutveckling på de regionalt utvecklingsansvariga för att på så sätt 
underlätta synergier och samordning. Västra Götaland är en heterogen region med stads- och 
landsbygdsområden med olika förutsättningar. Landsbygdsutveckling kan inte bara ske via 
den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

När det gäller Lokalt ledd utveckling (LLU) är det en brist att den regionala nivån tappats 
bort. LLU och Leader-metoden går ut på att det som görs ska vara lokalt förankrat. Önskvärt 
vore att det finns en tydlig koppling mellan det som görs lokalt och regionala handlings- 
/utvecklingsplaner. Den kopplingen finns inte längre naturligt då beslut om insatserna formellt 
fattas på nationell nivå av Jordbruksverket och inte längre av länsstyrelserna som tidigare var 
fallet. I och med att det formella beslutet flyttades från regional- till nationell nivå försvann 
också mycket av den samverkan kring projekt och strukturer som tidigare fanns. 
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Under nuvarande programperiod har vi i Västsverige arbetat för att få till fondsamordning 
mellan de olika programmen genom bl.a. strategiska satsningar på att utveckla livsmedel och 
gröna näringar genom rådgivning, entreprenörskap, innovation och kompetensförsörjning. I 
den bästa av världar skulle programmen kunna underlätta för strategiska och 
strukturpåverkande grepp, men det har inte varit lätt när incitamenten saknas hos de 
fondförvaltande myndigheterna 

När det gäller havs- och fiskerifonden handläggs företagsstöden på länsstyrelserna, medan de 
flesta projektstöden handläggs nationellt hos Jordbruksverket. Även här blir det ett glapp och 
risk för minskad effekt av insatserna. Då projektstödens beslut varken handläggs eller beslutas 
regionalt, försvinner möjligheten att stämma av mot regionala strategier och prioriteringar. I 
Västra Götaland finns ett aktivt arbete med bl.a. havs- och fiskefrågor genom det ”Maritima

klustret” som är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt för de maritima 

näringarna i Västsverige. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att handläggningen av landsbygdsprogrammet av flera 
skäl har varit sämre under den senaste programperioden än under den förra. Det handlar om 
att den regionala nivån, genom länsstyrelserna, tidigare hade större inflytande över 
satsningarna. Det har blivit färre utlysningar och fler upphandlingar av projektinsatser och 
upphandlingarna i sig har inte skötts bra utifrån kravställandet till vilken kompetens som 
sedan faktiskt köpts in. Det administrativa strulet är också välkänt vilket leder till att många 
drar sig för att gå in i projekt som finansieras av landsbygdsprogrammet. Dessutom finns 
inlåsningseffekter i programmet då det innehåller för många smala åtgärder. Det har lett till att 
pengarna tagit slut inom vissa åtgärder medan andra inte förbrukas i den takt som man hade 
trott. I den kommande nationella planen för landsbygdsutveckling behöver det finnas större 
flexibilitet för att möta de behov som är svåra att förutse för en så lång period och 
innovationssatsningar bör kanaliseras genom det generella innovationssystemet för alla 
branscher. 

8 Fördjupning av temat ”en ledande kunskapsregion” och regional 
innovationspolitik 

Denna redovisning förtydligar bilden av vilka särskilda förutsättningar som råder i den 
kunskaps- och exportintensiva delen av den västsvenska ekonomin samt hur den regionala 
innovationspolitiken samverkar med nationella satsningar för hållbar utveckling och svensk 
konkurrenskraft. Den övergripande utgångspunkten handlar om hur regionala och nationella 
aktörer tillsammans kan bli mer effektiva för att skapa värden och samhällsnytta utifrån den 
kunskapsbaserade strukturomvandling som pågår. 

8.1 Västra Götaland i den globala ekonomin 

Västsverige är Sveriges ledande industriregion och befinner sig mitt i den globala 
strukturomvandling som i högt tempo sker via digitalisering, elektrifiering, automation. 
Denna tekniska utveckling motiveras av aktuella samhällsutmaningar för ökad 
resurseffektivitet och utsläppsminskningar. Aktörer i Västsverige har lång erfarenhet av 
strukturell omställning och det finns ett näringsliv som kontinuerligt har transformerats där 
det nya har fötts ur det gamla. 
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Utvecklingen av Västra Götalands ekonomi och export beror till stor del på hur ekonomin går 
i de länder som vi har stora handelsutbyten med. Detta är inget passivt samband, genom att 
aktivt förändra vår position i det ekonomiska systemet går det att ta större andelar i 
tillväxtfaser och motverka effekterna av strukturell nedgång när konjunkturen vänder i en 
bransch. 

Större delen av vår export går till länder i Europa. Värdet av den totala varuexporten från 
Västra Götaland år 2017 uppgick till ca 303 miljarder kronor vilket är en kraftig ökning 
jämfört med 2016 som då var 269 miljarder kronor. Exporten ökade inom samtliga branscher, 
med undantag för livsmedels- samt el- och optikindustrin. Transportmedelsindustrin står för 
ungefär en tredjedel av den totala exporten och ökade kraftigt för andra året i följd, men även 
den kemiska industrin och partihandeln tog kliv framåt. I gruppen av de 15 största privata 
arbetsgivarna i Västsverige finns flera av de kunskaps- och exportintensiva bolagen som AB 
Volvo, Volvo Cars, Ericsson, Astra Zeneca, GKN Aerospace samt SKF. Det sker också en 
tillväxt inom teknikkonsultbranscher och via nya teknikföretag. 

En stor del av konkurrenskraften för företagen och varugrupperna ovan baseras på relativt 
snäva men kunskapsintensiva delar av den regionala ekonomin. Forskning, utveckling och 
innovation inom dessa områden är avgörande för konkurrenskraften för de ledande företagen 
och deras underleverantörer. Genom sin konkurrenskraft fungerar företagen som draglok för 
stora delar av den regionala ekonomin, inklusive ett geografiskt spritt system av 
underleverantörer och tjänsteföretag. VGR har genomfört känslighetsanalyser för att bättre 
hantera kommande strukturomvandlingar. När nya teknologier introduceras i en global sektor 
sker en omfördelning geografiskt av utvecklingscentrum och tillverkning. Därför är 
kontinuerliga analyser av de svenska aktörernas position i industriella ekosystemen och 
konsekvensanalyser av teknikskiften viktiga. 

Tjänstesektorn är växande men regionala analyser har visat att tillväxten fortfarande i stor 
omfattning är direkt eller indirekt beroende av tillverkningsindustrin som kund. Under de 
senaste åren har den starka symbiosen mellan den kunskapsintensiva industrin inom särskilt 
fordon och den kvalificerade tjänstesektorn bidragit till en stark ekonomisk utveckling och en 
växande arbetsmarknad i Västra Götaland. En ökad “tjänstefiering” av industrins erbjudanden 

drivs bl a av en generellt växande tillgång av data, vilken i sin tur är grogrund för tillväxt i 
den industrinära tjänstesektorn. 

8.2 Den regionala innovationspolitiken 

Västra Götalandsregionen (VGR) har haft det regionala utvecklingsuppdraget sedan 1999 då 
de tre västsvenska länen slogs samman till ett storlän och utvecklingsuppdraget flyttades från 
Länsstyrelsen till VGR. Västra Götaland, som är Sveriges befolkningsmässigt näst största 
region, har sedan dess utarbetat en aktiv regional innovationspolitik. 

I samverkan med kommuner, akademi och näringsliv utarbetar VGR regionspecifika 
strategier och program som bidrar till att möta samhällsutmaningar och skapa förutsättning för 
västsvensk och svensk konkurrenskraft. VGR satsar via egen skattekraft varje år ca 800 
miljoner kronor på verksamheter och utvecklingsprojekt som ligger i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin - Västra Götaland 2020. Insatser sker även via nationella medel för 
regional tillväxt (s.k 1:1 medel) vilka utgör 66 miljoner kronor per år samt medel som 
kanaliseras via Europeiska fonder. Västra Götalandsregionen leder strukturfondspartnerskapet 
Västsverige och växlar upp egna insatser via EU:s fonder. Utöver detta finns en budget för 
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kultur på ca 1.5 miljarder kronor och en budget för kollektivtrafik på ca 4.8 miljarder kronor. 
En del av det regionala utvecklingsuppdraget har nära koppling till hälso- och 
sjukvårdsuppdraget som har en budget på dryga 40 miljarder kronor. 

Regional samverkan är utgångspunkten i allt utvecklingsarbete i Västsverige och den 
regionala och lokala nivån står tillsammans bakom Västra Götaland 2020 som sedan 
operationaliseras i initiativ. VGR är samlande och drivande part i olika 
genomförandeprogram. Exempel på tematiska program för medfinansiering av 
samverkansprojekt är hållbara transporter, hållbar energi och bioinnovation, life science, 
maritima näringar samt livsmedel och gröna näringar. Ett nära samarbete behöver finnas med 
nationella myndigheter såsom Vinnova, Tillväxtverket, ESF, YH-myndigheten, Skolverket 
och Energimyndigheten. 

En framgångsrik regional innovationspolitik utgår från den befintliga näringslivsstrukturen 
och verkar för att stärka dominerande och konkurrenskraftiga sektorer samtidigt som 
satsningar sker på ett brett och dynamiskt näringsliv som bidrar till förnyelse. Västra 
Götalands innovationsstrategi vilar på de tre benen entreprenörskap, små och medelstora 
företag samt FoU i styrkeområden. Det som möjligen skiljer ut Västra Götaland i ett nationellt 
och internationellt perspektiv är den långsiktiga och målmedvetna satsningen på 
innovationsmiljöer där de tre funktionerna integreras. Ett aktuellt fokus är starkare integrering 
av frågor som berör kompetensförsörjning. 

8.3 Innovationsmiljöer i Västra Götaland 

Västra Götalands sex science parks är miljöer som faciliterar innovation genom att 
entreprenörer, företag, akademi och offentliga aktörer samverkar för att möta 
samhällsutmaningar och generera hållbar tillväxt. I Västra Götaland har parkerna en central 
betydelse som samlings- och utgångspunkt för utvecklingsverksamhet som påverkar både 
företag och offentlig sektor. Parkerna ägs av och verkar med förtroende från näringsliv, 
kunskapsaktörer och offentliga parter. De kan därför fungera som samlande plattformar för 
komplexa projekt och processer som enskilda aktörer inte har möjlighet eller förmåga att ta 
sig an. Genom att miljöerna integrerar verksamheter som inkubation, företagsfrämjande 
insatser och FoU-satsningar skapas synergier och möjlighet till förnyelse av näringslivet som 
går långt utöver Västra Götaland. VGR medverkar i stor utsträckning till miljöernas 
basfinansering och medfinansierar också stora delar av den volym av utvecklingsprojekt som 
drivs inom eller via innovationsmiljöerna. 

Lindholmen Science Park (LSP) ligger i Göteborg och har bidragit till en total transformation 
av området Lindholmen från nedlagt varv till en kunskapsmiljö dit 22 000 människor pendlar 
varje dag. LSP driver nationella program, arenor och satsningar inom fokusområdena 
transport, IKT och media. Johanneberg Science Park ligger i Göteborg på Chalmers 
campusområde där den fysiska platsen är en viktig testarena för lösningar inom 
fokusområdena energi, samhällsbyggnad och material. Innovatum ligger på klassisk 
industrimark i Trollhättan och har varit en viktig motor i omställning. Innovatum verkar inom 
fokusområdena förnybar energi, hållbara transporter, hållbar produktion och kreativa 
näringar. Sahlgrenska Science Park ligger i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och verkar inom området life science. Science Park Borås finns i Textile and Fashion Centre i 
Borås och har som fokusområden textil, handel och logistik samt samhällsutveckling med 
cirkulär ekonomi som tvärgående tema. Gothia Science Park finns i Skövde och har likt 
högskolan en stark IT-profil med ett fokus på dataspel för underhållning och lärande. 
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Den långsiktiga satsningen i Västra Götaland på innovationsmiljöer såsom science parks har 
haft betydelse i tider av omställning. Ett sådant exempel är Saab:s konkurs i Trollhättan 2011. 
Omställningsarbetet kunde snabbt komma igång genom att samverkan mellan aktörerna redan 
fanns på plats. Ett innovationssystem med nyföretagarrådgivning, riskfinansiering, inkubator 
och andra funktioner fanns etablerat och kunde förstärkas. Högskolan kunde med tillskjutna 
medel erbjuda fler utbildningsplatser. Innovatum var en av aktörerna som bidrog starkt till att 
nyckelkompetenser stannade i regionen genom tillväxt i befintliga företag eller uppkomst av 
nya företag. Tillväxten i Osloregionen och Göteborg dämpade nedgången lokalt. Den lyckade 
samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå bidrog till den snabba återhämtningen för 
näringslivet i Trollhättan och Västra Götaland. 

Västra Götalands science parks ligger i anslutning till de fem lärosätena i Västra Götaland: 
Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och 
Högskolan i Borås. En ytterligare innovationsmiljö finns kopplad till SLU Campus Skara. På 
Lindholmen i Göteborg finns sedan i år huvudkontoret för Sveriges samlade institutssektor 
RISE som tillsammans med Swerea IVF är viktiga aktörer med stor närvaro i regional 
samverkan. 

8.4 Innovationsinsatser för test och demo 

Inom de västsvenska innovationsmiljöerna riggas samverkansprojekt. Dessa utgår ifrån 
exportindustrins internationella prioriteringar och aktuella samhällsutmaningar. I de flesta fall 
sker utformningen av insatser på regional nivå i nära dialog med nationella myndigheter. I 
flera fall har lokala och regionala initiativ gått före eller banat väg för en större nationell 
insats. Denna dialog och flernivåsamverkan har varit väldigt viktigt för att skapa nytta i 
regionen och nationellt. 

Offentlig-privat samverkan kring större testbäddar, test- och demonstration samt labbmiljöer 
är ett arbetssätt för att driva omställningsarbete inom områden som är komplexa och där 
samverkan behöver ske mellan många olika aktörer. En aspekt av kunskapsekonomin är att 
verksamheter är flyttbara. Etableringar av större fysiska miljöer som utgår från industrin 
behov och kunskapsaktörernas kompetens är ett sätt att skapa och “fästa” till en plats något

som inte är lika lätt flyttbart. Detta är särskilt viktigt när en sektors kunskaps- och teknikbas 
ändras snabbt. 

Exempel på sådan samverkan där privata och offentliga parter har gemensamt intresse av att 
placera och fästa utvecklingskapacitet är AstaZero (en provanläggning för fordons- och 
trafiksäkerhet), ElectriCity (demo av elbussystem) samt AstraZeneca BioVentureHub (öppen 
labbmiljö för utveckling inom life science). Två aktuella riggningar med samma syfte är 
testmiljöerna är MobilityXLab (nod för samverkan inom IT för autonoma fordon, baserad på 
BioVentureHub-modellen) samt Electromobility Lab (del av regeringens initiativ för stöd till 
elektrifiering och biogas, med organisering enligt AstaZero-modell). I det senare fallet kan 
regionens roll vara att säkra upp att anläggningen har tillräcklig koppling till forskning och 
SME. Inom vissa områden som t ex automatisering inom transport deltar VGR med en 
projektportfölj i hela innovationskedjan, från grundläggande antennforskning och via 
samverkan för mjukvaruutveckling till test av fordon i verklig trafik. Andra exempel är 
arbetet med att etablera miljöer och labbstrukturer för samverkan inom rymd och flyg. 
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Regionala testbäddar och samverkansmiljöer finns också uppbyggda inom 
innovationsområden som har delvis annan logik än de starkt industridrivna fordon, kemi och 
life science. Inom textilområdet finns till exempel Smart textiles där parterna under tio år 
samlats runt utmaningen att förnya en bransch genom att hitta nischer där västsvenskt 
näringsliv kan bli konkurrenskraftigt och samtidigt bidra till ett större hållbarhetsperspektiv i 
existerande industri. Andra områden där liknande processer sker är livsmedel/gröna näringar 
samt biogas. 

8.5 Samlande ledarskap för innovation som möter samhällsutmaningar 

Parterna i Västra Götaland arbetar aktivt med innovation i egen verksamhet för att möta 
samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, kompetensförsörjning och medborgares krav 
på digital service. En viktig utgångspunkt är bland annat de statliga satsningarna på 
innovationsslussar och innovationsplattformar i kommuner och landsting som mött verkliga 
behov och nu integreras och vidareutvecklas. Ett exempel är VGRs innovationsplattform för 
hälso- och sjukvården. Den utgör en ingång för näringslivet som söker att testa och verifiera 
innovationer. VGR har också satsat på en innovationsfond på 20 miljoner kronor årligen för 
medarbetares innovativa idéer. Sedan ett par år tillbaka sker sådan “metodutveckling” även 

för den regionala tillväxtrollen med fokus på innovation som kopplar till 
kollektivtrafikuppdraget. Det handlar generellt om att skapa både innovationskultur och 
innovationsstruktur inom den egna verksamheten som möjliggör att goda utvecklingsidéer 
från egna medarbetare och det omgivande samhället kan utvecklas och implementeras. 

Att driva innovationsprocesser inom eller i samverkan med egna verksamheter/uppdrag är ett 
viktigt verktyg för att bidra till innovation. Utveckling, test och demonstration separeras ofta 
från basuppdragen på grund av att dessa lösningar senare ska kunna upphandlas. Samtidigt 
behövs fortfarande en tillräcklig närhet mellan innovation och verksamhet för ett bra resultat. 
Det är balansen mellan dessa två sidor som är utmaningen. Det regionala uppdraget för 
tillväxt och förväntan på en aktiv medverkan från regionen från offentliga och privata aktörer 
motsvaras inte av ett tillräckligt starkt stöd i kommunallag, LoU och statsstödsregler. 

Offentlig sektors roll handlar slutligen också om att ett aktivt ledarskap för att peka ut aktuella 
samhällsutmaningar och samla parterna i gemensamma strategier och satsningar. Det har i 
Västra Götaland gjorts bland annat i den gemensamma klimatstrategin ”Klimat 2030 - Västra 
Götaland ställer om” som tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i en bred dialogprocess med aktörerna i Västra Götaland. Innovation är ett av 
fyra arbetssätt i genomförandet. Ett annat exempel på ett offentlig-drivet initiativ som med ett 
nytt arbetssätt tar sig an en samhällsutmaning är centrumbildningen Mistra Urban Futures. 
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1. Introduktion
Föreliggande text utgör Region Hallands svar på regeringens uppdrag att redovisa 
prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive 
sammanhållningspolitiken. 

Region Halland har det regionala utvecklingsuppdraget att samordna, koordinera och leda 
processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt och utveckling. De strategiska ramarna för 
det politiska uppdraget beslutas på europeisk, nationell och regional nivå. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska 
utgöra det övergripande styrdokumentet för Hallands utveckling. Visionen, ”Halland - bästa 
livsplatsen”, ligger fast och bygger vidare på den föregående regionala utvecklingsstrategin 
som sträcker sig mellan 2005-2020. Halland ska nu ytterligare stärka sin position som en 
attraktiv plats att leva och verka på. 

Andra viktiga strategier för det regionala tillväxtarbetet i Halland är Agenda 2030, Europa 
2020, den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 och 
tillväxtstrategin för Halland 2014-2020. Den halländska tillväxtstrategin konkretiserar den 
regionala utvecklingsstrategins mål och strategier. Dessa strategier bildar även en grund för 
samarbetet med andra regioner i Sverige och övriga Europa. 

Halland söker och ansluter sig till strategiska allianser inom och utanför Sverige, där 
samarbete kan antas bidra till ökad utvecklingskraft och på så sätt också vara en aktiv part 
inom sammanhållningspolitiken. 
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2. Samhällsutmaningar och möjligheter i Halland
Denna del utgör en sammanfattande analys av samhällsutmaningar, möjligheter och 
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och dess olika delar. 
Analysen bygger i huvudsak på den nyligen framtagna RUS-analysen, men väver också in 
andra relevanta analyser och rapporter. 

Samhällsutmaningar och smart specialisering 
Region Halland formulerar och genomför den regionala tillväxtpolitiken i ett strategiskt 
ramverk som beslutas på global, europeisk och nationell nivå. Ramverket utgörs av Agenda 
2030, Europa 2020-strategin och den nationella strategin för regional tillväxt och 
attraktionskraft. Dessa sätter fokus på ökad sysselsättning, ökad konkurrenskraft, minskat 
utanförskap samt att reducera utsläppen av växthusgaser.  

Det strategiska ramverket betonar också betydelsen av att den regionala tillväxtpolitiken 
hanterar samhällsutmaningar som demografi och hälsa, jämställdhet, miljö och klimat samt 
en ökad konkurrens om naturresurser. Samhällsutmaningar är en drivkraft för 
innovationsarbete. Nya produkter, tjänster och lösningar på behov som kan härledas till en 
global samhällsutmaning möter en stor och växande efterfrågan. Att bygga upp kompetens 
inom ett styrkeområde med en koppling till en samhällsutmaning kan därför bidra till regional 
tillväxt och sysselsättning. 

Ramverket betonar även smart specialisering, en metod för att ta fram regionala 
innovationsstrategier. Syftet är att regioner i Europa bättre än tidigare ska peka ut 
styrkeområden baserat på sina relativa styrkor och svagheter och därmed stödja 
innovationsnischer, ekonomisk specialisering och regional tillväxt. 

Samverkan mellan regional och lokal nivå 
Halland är en hanterligt stor region med sex kommuner. I den halländska kontexten är detta 
en fördel och ansatsen är att söka strategiska allianser och samarbeten som förstärker 
regionens utvecklingskraft tillsammans med andra regioner såväl inom som utanför landets 
gränser. Fördelarna med att vara en region med ett mindre antal kommuner är uppenbara. 
De korta avstånden och det begränsade antalet aktörer skapar goda förutsättningar för tillit 
och förtroendefullt samarbete. Halland har en etablerad och väl förankrad struktur för 
samverkan mellan regional och lokal nivå och att vårda och vidareutveckla denna struktur är 
högt prioriterat. 

Bygg vidare på tidigare tillväxtarbete 
En långsiktig regional tillväxtpolitik måste med nödvändighet bygga vidare på tidigare 
tillväxtarbete. För Halland innebär det bland annat fortsatt utveckling av det regionala 
innovationssystemet vad gäller förmågan att bättre kunna stödja förnyelse och omställning i 
det halländska näringslivet. Det finns också ett behov av att vidareutveckla det regionala 
tillväxtarbetet avseende kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden. Att peka 
ut och koncentrera resurser till styrkeområden är ett sätt att stödja innovationsnischer, 
ekonomisk specialisering och regional tillväxt. Att arbeta långsiktigt är nödvändigt eftersom 
det tar tid att förändra strukturer och därmed uppnå resultat. Därför är det viktigt att bygga 
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vidare på arbetet med styrkeområden eller strategiska val. Det bör dock analyseras om det 
finns anledning att ompröva något av den nuvarande strategins utpekade styrkeområden. De 
nuvarande styrkeområdena har utvecklats positivt men samtidigt har samhället genomgått 
stora förändringar som skulle kunna motivera en delvis ny inriktning. 

God utveckling och flera jämnstarka kommuner 
I Halland har flera kommuner en god utveckling med en växande folkmängd, ökande 
sysselsättning och höga medelinkomster. Dessutom är flera kommuner förhållandevis 
jämnstora – Halmstad, Varberg och Kungsbacka – och ingen är tillräckligt dominerande för 
att vara ett självklart regionalt centrum för hela Halland. Detta beror också på Hallands 
struktur, där de nordligaste kommunerna knyts allt närmare Göteborgsregionens 
arbetsmarknad. 

Någon motsvarande utveckling söderut går ej att se i den södra länsdelen, även om 
arbetspendlingen mot Skåne har ökat efter att tunneln genom Hallandsåsen blev klar. Södra 
länsdelen är till stor del en egen arbetsmarknad, med Halmstad som ett naturligt centrum. 
Skillnaden är stor jämfört med exempelvis Kronobergs och Jönköpings län, där Växjös och 
Jönköpings kommuner är självklara regionala centralorter. Strukturen med flera jämnstarka 
kommuner sätter spelplanen för den regionala tillväxtpolitiken. Ett regionalt perspektiv 
behöver identifiera behov och utmaningar i olika delar av Halland, så att delarna kan 
förstärka varandra på ett sätt som gör att hela Halland utvecklas positivt. 

Storstadskoncentration och Halland, olika utgångslägen i norr och söder 
Befolknings- och sysselsättningsutvecklingen i Sverige koncentreras allt mer till Stockholms-, 
Göteborgs- och Malmöregionen. Denna storstadskoncentration bedöms fortsätta. Därmed 
finns det ett stort och växande behov av att Halland knyts närmare både Göteborgs och 
västra Skånes arbetsmarknader. De senaste decennierna har goda boendemiljöer och väl 
fungerande sjukvård och övrig samhällsservice, i kombination med en hög tillgänglighet till 
Göteborgsregionens arbetsmarknad bidragit till en stor inflyttning. Kungsbacka är den av 
Göteborgs kranskommuner som växer snabbast. 

För en fortsatt god utveckling i Halland behövs goda boendemiljöer, fler bostäder för olika 
målgrupper och hög tillgänglighet till storstadsregioners arbetsmarknader i både norra och 
södra Halland. Idag har södra och norra länsdelen skilda utgångslägen avseende 
tillgänglighet till en storstadsregions arbetsmarknad. Norra Halland, företrädesvis 
Kungsbacka och Varberg, har en hög tillgänglighet till Göteborgsregionens arbetsmarknad, 
medan södra Halland har svaga kopplingar till både västra Skånes och Göteborgsregionens 
arbetsmarknader. 

Södra Halland behöver öka sin tillgänglighet till dessa arbetsmarknader, men också utveckla 
det som storstadsregionerna i större utsträckning har, innovationskraft och en växande lokal 
arbetsmarknad. Det finns en risk att de skilda utgångslägena mellan norra och södra Halland 
ger en mer polariserad utveckling. De senaste åren har norra Halland utvecklats bättre än 
södra i termer av sysselsättning och skatteunderlag. Med en fortsatt storstadskoncentration 
riskerar södra Halland att hamna i en utvecklingskugga. 
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Skillnader mellan kommuner, inom kommuner och mellan kust och inland 
Halland har sammantaget en god utveckling, men det finns också stora skillnader inom 
regionen. Folkmängds- och sysselsättningsutvecklingen har varit betydligt starkare i 
Kungsbacka än i exempelvis Laholms och Hyltes kommuner. Hur enskilda kommuner kan 
dra fördel av storstadskoncentrationen är en faktor som bidrar till mellankommunala 
skillnader. I detta avseende finns skilda utgångslägen mellan norra och södra länsdelen.  

En ytterligare skiljelinje i Halland är mellan kust och inland. Hallands kustområde har en god 
befolkningsutveckling och en hög tillgänglighet till stora befolkningskoncentrationer. Stora 
delar av inlandet har däremot en sämre befolkningsutveckling och tillgänglighet till stora 
tätorter. Låg tillgänglighet är en förklaring till att delar av Hallands inland har en svag 
utveckling. Delar av Hallands landsbygd saknar också fortfarande tillgång till snabbt 
bredband, vilket försämrar förutsättningarna för inflyttning, företagande och offentlig service. 

Hälsan i Halland är generellt god men ojämlik 
Hallänningarnas hälsa är genomgående god och den blir generellt allt bättre. Men det finns 
skillnader i hälsoläget mellan olika grupper i befolkningen, exempelvis avseende kön, 
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning, boendeområde, sexuell läggning och ålder. 
Mätningar av dödlighet, sjuklighet, självskattad hälsa och levnadsvanor visar att skillnader i 
hälsa i Halland har ökat. Sådana skillnader går att undvika eftersom de har sin grund i de 
förhållanden under vilka människor växer upp, lever, arbetar och åldras och de system som 
tillämpas för att hantera sjukdomar. Skillnader i förutsättningar påverkar vuxenlivet och 
ålderdomen, vilket talar för att uppväxtvillkoren har stor betydelse för befolkningens hälsa. 

För att hälsan i Halland ska bli mer jämlik behövs insatser för att minska skillnader i hälsa. 
Exempelvis ökar den psykiska ohälsan i alla åldersgrupper. I den vuxna befolkningen är 
psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Bland barn och ungdomar har det skett 
en ökning som, enligt Socialstyrelsen, uppgår till 100 procent under den senaste 
tioårsperioden. Den psykiska ohälsan är en utmaning som kräver fungerande strukturer för 
samverkan mellan samtliga samhällsnivåer. Dessutom minskar tryggheten och tilliten i 
Halland vilket är oroväckande. 

Ökande klyftor är en stor samhällsutmaning. Enligt OECD har Sverige de snabbast ökande 
ekonomiska klyftorna i hela OECD-området sedan ett par decennier tillbaka. Ökade klyftor 
leder till att sammanhållningen och tilliten i samhället minskar och skapar en grogrund för 
polarisering och ifrågasättande av samhällets grundläggande värderingar. Ekonomiska och 
sociala klyftor avspeglas i skillnader i hälsa, utanförskap och skolavhopp. Region Halland ser 
det som en högt prioriterad fråga att verka för en god och jämlik hälsa. 

Invandring har ökat antal sysselsatta i Halland, men många med utrikes bakgrund har 
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden 
Halland har haft en omfattande invandring under ett antal år på 2010-talet. Det har varit 
avgörande för en ökad sysselsättning. Antalet sysselsatta i Halland med inrikes bakgrund 
ökar inte alls lika snabbt som antalet sysselsatta med utrikes bakgrund. Detta förklaras av 
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skillnader i åldersstruktur. De personer med inrikes bakgrund som slutar arbeta på grund av 
ålder är ungefär lika många som dem som påbörjar sitt arbetsliv. För personer med utrikes 
bakgrund är det betydligt fler som påbörjar sitt arbetsliv än som avslutar det. Detta eftersom 
de flesta migranter är i förvärvsarbetande åldrar. Invandring mildrar därmed ur det 
perspektivet den demografiska utvecklingens negativa konsekvenser på skatteunderlag och 
kompetensförsörjning. 

Även om antal sysselsatta ökar har många med utrikes bakgrund i Halland svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden. År 2016 var andelen förvärvsarbetande kvinnor och män med 
utrikes bakgrund 61 respektive 64 procent. Motsvarande andelar för inrikes bakgrund var 86 
procent respektive 87 procent. Det finns emellertid anledning att påpeka att de utrikesföddas 
deltagande på arbetsmarknaden är högre i Sverige än i de nordiska grannländerna och i 
länder som Tyskland och Österrike. Detta innebär dock inte på något sätt att situationen är 
tillfredsställande utan förvärvsfrekvensen bland utrikes födda är oacceptabelt låg. Att öka de 
utrikes föddas förvärvsfrekvens är en stor utmaning. 

Ett annat perspektiv är matchning. Förvärvsarbetande med utrikes bakgrund och en 
eftergymnasial utbildning har svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå. 
Fler med utrikes bakgrund behöver komma in på arbetsmarknaden, och fler med en 
eftergymnasial utbildning behöver få ett arbete som motsvarar deras kompetens. Skillnader i 
deltagande och matchning förklaras av att personer med utrikes bakgrund möter särskilda 
utmaningar på arbetsmarknaden. Utmaningarna har sin grund i bristande inkludering, 
språkkunskaper, mindre effektiva sociala nätverk, svårigheter att validera meriter förvärvade 
utomlands samt att kraven för samma yrke kan skilja mellan länder. Dessa faktorer behöver 
hanteras för att minska skillnaderna i deltagande och matchning. 

Hög förvärvsfrekvens, men vissa grupper är underrepresenterade på arbetsmarknaden 
Halland är ett av de län som har högst förvärvsfrekvens i landet, men det finns grupper som 
är underrepresenterade på arbetsmarknaden. En hög förvärvsfrekvens är avgörande för ett 
inkluderande samhälle och för att hantera den demografiska utvecklingen. Fler behöver 
arbeta och betala skatt för att finansiera en ökad efterfrågan på välfärd. De grupper som är 
underrepresenterade är personer med endast förgymnasial utbildning och utrikes födda. 
Förvärvsfrekvensen för personer utan gymnasieutbildning i Halland är drygt 35 
procentenheter lägre än för personer med gymnasial utbildning. Som tidigare nämnts visar 
låga förvärvsfrekvenser för utrikesfödda att det finns ett integrationsproblem i Halland, och 
indikerar att inkluderingen på arbetsmarknaden har brister. Särskilt låg är förvärvsfrekvensen 
för utrikes födda som varit i Sverige en kort tid. För att höja förvärvsfrekvensen behövs 
riktade insatser till grupper som är underrepresenterande på arbetsmarknaden. 

Ojämnställd och ojämlik arbetsmarknad 
Arbetsmarknaden i Halland är ojämnställd och ojämlik. Halland har de största 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor i landet även om kvinnors löner är förhållandevis 
höga jämfört med kvinnor i riket. Män med inrikes bakgrund har högre inkomster än män 
med utrikes bakgrund. Allra lägst inkomster har kvinnor med utrikes bakgrund. 
Inkomstnivåerna för förvärvsarbetande samvarierar alltså med både kön och bakgrund. Att 
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Halland är det län i Sverige med störst inkomstskillnader mellan kvinnor och män beror delvis 
på en uppdelad arbetsmarknad. Kvinnor och personer med utrikes bakgrund arbetar i en 
större utsträckning i branscher och yrken med lägre inkomster jämfört med män med inrikes 
bakgrund. Förvärvsarbetande med utrikes bakgrund är överrepresenterade inom hotell och 
restaurang och vissa tjänstebranscher med lägre löner. 

Att kvinnor i större utsträckning tar ansvar för familj och hushåll bidrar också till deras lägre 
inkomster. Det är påtagligt att inkomstskillnaden uppstår i samband med att familjen får sitt 
första barn. Män med inrikes bakgrund pendlar också i större utsträckning än övriga grupper. 
Därmed har de tillgång till en större arbetsmarknad. Halland har en befolkning och en lokal 
arbetsmarknad som inte riktigt passar ihop. Många människor har en utbildningsnivå som är 
högre än vad som efterfrågas på arbetsmarknaden lokalt. Därför är det många som bor i 
företrädesvis norra Halland som pendlar till ett arbete i Göteborg. Det är en styrka för Halland 
att ha en hög tillgänglighet till en storstadsregions arbetsmarknad, men det är önskvärt med 
en utveckling av arbetsmarknaden inom Halland så att efterfrågan på arbetskraft med hög 
utbildning ökar lokalt. 

Förändrad efterfrågan på arbetskraft skapar målkonflikter  
Ökad internationell konkurrens och teknisk utveckling innebär en ständig omvandling av 
arbetslivet. Detta ökar efterfrågan på kunskap och höjer trösklarna till arbetsmarknaden, 
vilket missgynnar individer och grupper utan rätt kompetens. Ny teknik och artificiell 
intelligens skapar nya möjligheter till automation, vilket förr eller senare kommer att påverka 
efterfrågan på arbetskraft inom en rad olika branscher och yrken. Det handlar om allt från 
försäljare, kassapersonal till företagsekonomer, personaltjänstemän och marknadsförare. 
Som vid alla teknikskiften är nyckelfrågan hur många nya arbeten som uppstår när de gamla 
försvinner. Att rusta individer för den framtida arbetsmarknaden handlar i hög utsträckning 
om att se till att alla elever klarar gymnasiet, samt att det finns goda förutsättningar för 
vidareutbildning och ett livslångt lärande. 

Den demografiska utvecklingen ökar efterfrågan på kompetens och innovation i 
välfärdssektorn 
Den demografiska utvecklingen innebär en åldrande befolkning och är en avgörande 
samhällsutmaning. Den leder till en ökad försörjningsbörda för den förvärvsarbetande 
befolkningen, ett ökat behov av välfärdstjänster och ett ökat kostnadstryck på offentlig sektor. 
Den ökade efterfrågan på välfärd ökar även behovet av personal inom hälso- och sjukvård, 
äldreomsorg och social omsorg. Stora pensionsavgångar och en svag utveckling av antalet i 
förvärvsarbetande åldrar innebär kompetensförsörjningsproblem för välfärdssektorn. Det 
ökar också behovet av nya välfärdsrelaterade produkter, tjänster och lösningar. 

Transporter, energiförsörjning och jordbruket står för merparten av utsläppen av 
växthusgaser 
I Europa 2020-strategin finns de globala samhällsutmaningarna klimat och en ökad 
konkurrens om naturresurser. Där finns också europeiska mål om att reducera utsläppen av 
växthusgaser. I Halland står transportsektorn, energiförsörjningen och jordbruket för 
merparten av utsläppen av växthusgaser. Detta avspeglar Hallands geografiska läge med 
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stora och växande transport- och godsvolymer, liksom den stora produktionen av livsmedel 
som finns i regionen. Transportsektorn behöver öka sin användning av fossilfria bränslen 
men det finns också anledning att ifrågasätta om en ständig ökning av vägtransporter är 
förenlig med en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Kapaciteten på järnvägen måste 
därför utvecklas. Inom jordbruket behövs en ökad kunskap om hur utsläppen av 
växthusgaser från djurhållning kan begränsas. 

Ökad konkurrens ställer det halländska näringslivet inför stora och olika utmaningar 
Det halländska näringslivet är diversifierat, men med en viss dominans av handel, tillverkning 
och bygg. Handel och bygg är branscher som växt kraftigt de senaste åren som ett resultat 
av en positiv befolkningsutveckling och växande lokala marknader. Handel är emellertid en 
bransch som står inför en omfattande omvandling som måste hanteras. Externhandel och 
framförallt e-handel medför ökad miljöpåverkan men också att kommunernas stadsmiljöer 
förlorar sin attraktionskraft. 

Det finns relativt få företag i Halland som efterfrågar högutbildad arbetskraft. Många 
högutbildade som bor i Halland pendlar till Göteborg. Vidare ser näringslivsstrukturen olika ut 
i kommunerna. Hylte kommuns stora tillverkningsindustri innebär andra utmaningar och 
omställningsbehov än de behov som finns i Kungsbackas kommun. Att det inte på samma 
sätt som i storstadsregionerna finns starka kluster i Halland med multinationella företag och 
omfattande forskning innebär låga FoU-investeringar, liten export och få sysselsatta i 
kunskapsintensiva företag. En ökad internationell konkurrens och teknisk utveckling innebär 
utmaningar för Halland på lång sikt. Att endast förlita sig på att näringslivet i Göteborg 
utvecklas ger en allt för enbent och sårbar position. Det behöver finnas flera regionala 
motorer i Halland som skapar en näringslivsutveckling baserad på kunskap och innovation. 

Ska Halland fortsätta att vara ett attraktivt län att bo och verka i behövs det fler företag i 
Halland med internationell konkurrenskraft, som utnyttjar affärsmöjligheter på växande 
internationella marknader och erbjuder arbeten för högutbildade. 

Hallands näringsliv är specialiserat inom branscher med svag sysselsättningsutveckling 
Specialisering avser hur många anställda som finns i en bransch i Halland i förhållande till 
antalet anställda i riket. Ur det perspektivet är Halland framförallt specialiserat på branscher 
inom jord- och skogsbruk och tillverkningsindustrin. Flera av dessa specialiserade branscher 
är dessutom relaterade i den meningen att de använder liknande kompetenser. I dessa 
branscher finns det därför goda förutsättningar för produktion och vidareutveckling. 

Vidare går det att konstatera att många av de specialiserade branscherna har en svag eller 
negativ sysselsättningsutveckling. Bland branscher som är underrepresenterade finns några 
som har en stark sysselsättningsutveckling, exempelvis besöks-, bevaknings- och 
kontorstjänster, teknisk konsultverksamhet och datakonsult- och informationsverksamhet. De 
branscher som är överrepresenterade i Halland har en svag eller negativ 
sysselsättningsutveckling. Samtidigt har tjänstesektorn, som är mer eller mindre 
underrepresenterad i Halland, en stark sysselsättningsutveckling. Långsamt närmar sig 
Hallands arbetsmarknad en sammansättning som liknar det svenska genomsnittet. 
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3. Halland fokuserar och prioriterar
Som tidigare nämnts utgör ”Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020” ett centralt styrdokument 
för arbetet med den regionala utvecklingen i Halland. Utifrån det övergripande målet – 
Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 
2014 – har såväl generella mål som strategiska val och prioriteringar slagits fast. 
Tillväxtstrategin har efter hand reviderats och ger därför en god bild av de prioriteringar som 
för närvarande vägleder det regionala utvecklingsarbetet. Figuren nedan sammanfattar 
strategins prioriteringar och strategiska val.  

Figur 1. Sammanfattning av Tillväxtstrategins strategiska val och prioriteringar. 

Halland, en region med god tillgänglighet Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt
● Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer

och infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt ● Stadsmiljöer med mötesplatser som främjar hälsa,
arbete för goda förbindelser med Stockholm företagsamhet, innovationer och kultur

● Utvecklade former för samverkan och samplanering ● Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på
mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och landsbygden
bebyggelseplanering ● En god och jämlik offentlig samhällsservice

● Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för ● Insatser som utjämnar hälsoskillnader
att stärka det regionala näringslivet ● Kultur för ett socialt hållbart samhälle

● God tillgång till bredband med hög hastighet ● En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering
● Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter

Halland, en region som stimulerar till innovation, Halland, en stark kunskapsregion
förnyelse och ökat företagande ● Högre studier och yrkesstudier som ett naturligt val
● Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt samt möjligheten till ett livslångt lärande

innovationssystem ● Den senaste tekniken, där Halland ska ligga i framkant
● Innovationsdriven upphandling som drivkraft för avseende kunskap, tillgänglighet och användning för

förnyelse, social inkludering, jämlikhet, jämställdhet hållbar tillväxt
och innovationer

● De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, Halland, en region med goda kontakter med omvärlden
grön tillväxt och besöksnäring ● Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden

● En ökning av offentliga och privata investeringar i ● Fler och växande internationella företag i Halland
forskning och utveckling ● God internationell tillgänglighet

● Omställning och förnyelse i existerande företag ● Ökad kännedom om Hallands attraktivitet
● Entreprenörskap och ökat företagande

Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika Halland, en region som har en öppen, jämställd,
förutsättningar och inkluderande arbetsmarknad
● En god start i livet ● En jämställd arbetsmarknad
● Goda förutsättningar för alla elever att fullfölja grund- ● Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt

och gymnasieskolan ifrån arbetsmarknaden
● Utveckla barns och ungas entreprenöriella förmågor ● Utveckling av sociala innovationer och socialt

och kompetenser företagande för fler i arbete

Halland erbjuder god matchning av kompetens som
behövs i arbetslivet
● En regional struktur för matchning mellan arbetsmarknad

och utbildning

Hög attraktivitet

Fler i arbete

Stark konkurrenskraft
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Samtidigt finns det, eftersom strategins tänkta slutdatum alltmer närmar sig, anledning att 
blicka framåt och påbörja en diskussion om hur prioriteringarna kan komma att förändras 
framöver. I följande text sammanfattas därför de fastslagna prioriteringarna först och därefter 
förs en framåtblickande diskussion om det eventuella behovet av förändringar. 

3.1 Hög attraktivitet 
Målet hög attraktivitet innebär att fler människor väljer att flytta till och bosätta sig i Halland. 
Attraktivitet kan därmed förstås som förmågan att locka och behålla olika målgrupper. Det 
finns många faktorer som påverkar attraktiviteten i en region. Bland annat god 
samhällsservice, ett rikt kulturliv, naturtillgångar osv., men även ett gott företagsklimat 
eftersom försörjningsmöjligheter är grundläggande för de allra flesta människor.  

De strategiska valen utifrån området hög attraktivitet är: 
• Halland, en region med god tillgänglighet
• Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och
livsmiljöer

Halland, en region med god tillgänglighet 
Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbete och andra aktiviteter 
utan alltför stor miljöpåverkan och att näringslivet har goda möjligheter att transportera gods. 
Med tanke på Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande Sydvästsverige, är den 
framtida utmaningen för Halland att kollektivtrafiken och infrastrukturen kan hantera det 
ökade transportbehovet med en växande befolkning. Med en väl fungerande infrastruktur 
och kollektivtrafik skapas goda kommunikationsmöjligheter och hög tillgänglighet. Bredband 
med hög kapacitet är grundläggande för näringslivets konkurrenskraft och ses idag såväl 
som en förutsättning för en hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, effektiv förvaltning, 
som en viktig bärare av samhällsinformation och inte minst för att förenkla vardagen för 
invånare och företag.  

Prioritering: Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl 
söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm 
Det finns ett stort pendlingsutbyte och tågresande norrut mot Göteborgsregionen som 
kommer att fortsätta öka. Söderut mot Helsingborg och Öresundsområdet finns det en stor 
potential i att förstora och knyta ihop arbetsmarknaderna. Därför behövs en kollektivtrafik 
som bidrar till vidgade arbetsmarknader genom goda möjligheter till arbetspendling med 
konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Kuststråket, med framförallt Västkustbanan och 
E6:an, är det högst prioriterade stråket och flaskhalsar utmed hela Västkustbanan behöver 
byggas bort. Det är också av stor vikt att fortsatt arbeta för goda och snabba förbindelser 
med Stockholm. 

Prioritering: Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, 
infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering 
För ökad tillgänglighet behövs samverkan mellan aktörer på statlig, regional och lokal nivå. 
Planering av kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering behöver gå 
hand i hand. Därför behöver former för samverkan och samplanering utvecklas. I 
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samhällsplaneringen bör sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer integreras 
för att stärka attraktiviteten. Samverkan mellan kollektivtrafik-, infrastruktur-, samhälls- och 
bebyggelseplanering kan bidra till stärkt ekologisk hållbarhet bland annat genom ett ökat 
kollektivt fossilfritt resande och satsningar i de stråk som sammanfaller med pendlingsbehov 
och undanröjande av kapacitetsbrister samt utveckling av fossilfria transporter. 

Prioritering: Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala 
näringslivet 
För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är det viktigt att identifiera 
dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder som kan skapa ett hållbart 
transportsystem för gods- och persontrafik. Detta görs både utifrån ett nord-sydligt perspektiv 
och utifrån ett öst-västligt perspektiv. 

Prioritering: God tillgång till bredband med hög hastighet 
Utbyggnad av bredband handlar om att ge fler förutsättningar att ta del av digitaliseringens 
möjligheter. Tillgången till bredband med hög överföringshastighet är avgörande för 
möjligheten att ta del av de tjänster som digitaliseringen erbjuder, såväl samhällstjänster som 
kommersiella tjänster. God tillgång till bredband stärker näringslivets konkurrenskraft samt 
bidrar till attraktiva boendemiljöer i hela Halland. 

Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- 
och livsmiljöer 
Människors val av boende styrs i stor utsträckning av vad de uppfattar som en attraktiv 
boendemiljö i en vid bemärkelse. Samhällets utformning påverkar välbefinnande, hälsa och 
dess sociala fördelning i flera avseenden. Att bygga ett socialt hållbart samhälle som är 
inkluderande innebär utveckling där människor är i fokus. I staden lockar ett modernt 
stadsliv, en spännande och modern stadsmiljö och mångfald samt stadens kulturliv. I Halland 
är landsbygden en attraktiv boendemiljö tack vare jämförelsevis god tillgänglighet till 
arbetsmarknad och service samt närhet till naturen. Både stad och land är viktiga för den 
regionala utvecklingen. Genom förändrade boendemönster med ökad flyttning till den 
tätortsnära landsbygden stärks banden mellan stad och land. Hallands framtida utmaning 
inom detta område är att fortsatt erbjuda attraktiva, hållbara och inkluderande boende- och 
livsmiljöer i såväl städer som på landsbygd. 

Prioritering: Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar hälsa, företagsamhet, 
innovationer och kultur 
En fortsatt hållbar och inkluderande utveckling av innerstäderna är viktig för att de ska 
fungera som levande mötesplatser. Attraktiva stadsmiljöer påverkar inflyttningen positivt, 
vilket i sin tur innebär att marknaden för tjänster och företagande ökar. Det ökar också 
behovet av fler bostäder för olika målgrupper i städerna. Kultur är en bidragande kraft för 
kreativitet, attraktivitet, delaktighet och samhällsutveckling i Halland och kulturaktiviteter 
skapar naturliga mötesplatser för många människor. Genom att förstärka kulturens kraft i 
Halland ökar attraktionskraften i boende- och stadsmiljöer. 

Prioritering: Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden 
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De mindre tätorterna och den halländska landsbygden med jämförelsevis små avstånd och 
goda kommunikationsmöjligheter ger förutsättningar för att utveckla en attraktiv livsmiljö i 
hela Halland. Att satsa på social utveckling som grundar sig på lokalt engagemang är viktigt. 
Samarbetet mellan ideella organisationer, företag och samhälle skapar ett lokalt 
engagemang som ger arbetet både kompetens och drivkraft. Genom innovativa lösningar för 
transporter, modern kommunikationsteknik och flexibla arbetsformer ökar möjligheterna att 
bo och driva företag på landsbygden. Halland har ett starkt jord- och skogsbruk med de goda 
förutsättningar som naturen ger såsom mark, vatten och fungerande ekosystem. 

Prioritering: En god och jämlik offentlig samhällsservice 
En god och jämlik samhällsservice för alla invånare bidrar till upplevelsen av en trygg och 
attraktiv livsmiljö. Samhällsservice kan innefatta kollektivtrafik, bredband, förskola och skola, 
hälso- och sjukvård, kultur- och fritidsverksamhet med mera. Samhällsservicen ska ha en 
god kvalitet och upplevas som tillgänglig även om samhällsservicen inte finns i närområdet. 

Prioritering: Insatser som utjämnar hälsoskillnader 
Jämlikhet i möjligheter ger inte nödvändigtvis jämlikhet i hälsoutfall. I arbetet med att utjämna 
hälsoskillnader bör generella insatser anpassas på ett sådant sätt att de motsvarar 
människors behov och förutsättningar. Det betyder att insatserna kompenserar för olikheter 
genom att behov av extra insatser och stöd har identifierats. Behoven kan utgå från 
exempelvis kön, ålder, socioekonomi, funktionsnedsättning och bostadsområde. Alla 
individer ska bemötas likvärdigt utifrån dennes förutsättningar samtidigt som alla har samma 
rättigheter att få sina behov tillgodosedda. 

Prioritering: Kultur för ett socialt hållbart samhälle 
Kultur utgör en viktig dimension för hallänningens möjligheter till utveckling och 
meningsfullhet, insyn och inflytande, samhörighet och delaktighet. Genom språkutveckling, 
kultur i skolan, kultur i omsorgsverksamhet, civilsamhällets kultur- och bildningsverksamhet, i 
mottagandet av nya hallänningar eller i stads- och landsbygdsutveckling kan ett jämlikare 
och mer demokratiskt samhälle byggas. Kulturens potential behöver tas tillvara inom olika 
samhällssektorer. Skillnaderna mellan grupper med olika levnadsvillkor ska minskas och ett 
mer jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande i hela Halland behöver prioriteras. 

Prioritering: En koldioxidsnål ekonomi och hållbar resurshantering. Insatser för förnyelsebar 
energi och fossilfria transporter.  
En koldioxidneutral ekonomi tar hänsyn till både utsläpp och upptagande av koldioxid. 
Utsläppen är i huvudsak resultatet av förbränning av fossila bränslen och upptaget i 
huvudsak växtlighet i skogs- och jordbruksmark. Prioritering av ett hållbart bruk av förnybara 
naturresurser från jord och skog för att skapa energi, varor och tjänster, har en stor potential 
att bidra till en grön omställning och ökad ekologisk hållbarhet genom att både ersätta fossil 
råvara och ta upp koldioxid. Koldioxidneutral ekonomi har liksom hållbar resurshantering 
generellt goda förutsättningar att vara drivkrafter för innovation.  
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3.2 Stark konkurrenskraft 
Målet att Halland är en konkurrenskraftig region innebär att det finns goda förutsättningar att 
starta och utveckla företag, innovationer, att utveckla kunskap och kompetens samt att 
arbeta för goda kontakter med omvärlden. Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten 
och en långsiktigt god utveckling av välfärden. Därför bör alla människor som vill och kan 
driva företag få rätt förutsättningar, oavsett kön och etnisk bakgrund. En annan viktig faktor 
för ett konkurrenskraftigt näringsliv är en regions innovationskraft. Innovation handlar om nya 
eller bättre sätt att skapa värden för individer, företag och samhälle. Värdet kan vara 
ekonomiskt, socialt eller miljömässigt och skapas vanligtvis genom kommersialisering av en 
ny produkt eller tjänst, men kan även vara införandet av nya eller bättre arbetssätt eller 
organisationsformer i en verksamhet. 

De strategiska valen under stark konkurrenskraft är: 
• Halland, en region som stimulerar innovationer, förnyelse och ökat företagande
• Halland, en stark kunskapsregion
• Halland, en region med goda kontakter med omvärlden

Halland, en region som stimulerar innovation, förnyelse och ökat företagande 
Halland är en region som har god tillväxt, vilket ger bra förutsättningar att utveckla 
innovationer. För att koppla ihop kompetenser och kapital, som behövs för att innovationer 
och idéer ska kunna kommersialiseras, krävs en tydlig struktur för detta. Dagens 
innovationssystem behöver utvecklas för att både ha förmåga att stimulera innovationer i ett 
brett perspektiv och vårda och utveckla områden som har särskilt goda förutsättningar i 
Halland. Ett dynamiskt och växande näringsliv präglas av både ett inflöde av nya företag och 
förnyelse inom det befintliga näringslivet. Eftersom det halländska näringslivet karaktäriseras 
av många små företag är det en särskild utmaning att stimulera till ökade investeringar i 
forskning och utveckling. 

Prioritering: Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt företags- och innovationsstöd 
Det finns ett behov i Halland att vidareutveckla ett effektivt stödsystem som kan medverka till 
att göra vägen från god idé till kommersialiserad produkt eller tjänst kortare och mindre 
riskfylld för innovatören. Innovationsstödsystemet behöver bli tydligare och mer hållbart 
genom långsiktiga finansieringslösningar kopplade till styrning. Systemet ska klara av att ta 
tillvara och utveckla idéer från alla typer av branscher om det finns goda tillväxtmöjligheter. 

Prioritering: De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring 
Ett regionalt styrkeområde är ett tematiskt område där det i regionen finns särskilt goda 
förutsättningar för utveckling och tillväxt. Där möts näringsliv, högskola, offentlig sektor och 
andra aktörer för att tillsammans utveckla nya lösningar på marknadsbehov och 
samhällsutmaningar. Kännetecknande är att ett styrkeområde är bransch- eller 
sektorsöverskridande. I Halland har tre styrkeområden identifierats – hälsoinnovation, grön 
tillväxt och besöksnäring. 

Prioritering: En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling 



15 

Idag investerar Hallands näringsliv förhållandevis lite i forskning och utveckling. Genom att 
aktivt delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram och använda medfinansiering kan 
forskning, kompetensutveckling på avancerad nivå och befintliga forskargrupperingar 
förstärkas samt bidra till ökad tillgång till forskningskompetens inom näringslivet. Högskolan i 
Halmstad har en viktig roll för regionen i detta arbete, bl a genom företagsinkubatorn High 
Five. Region Halland har också sedan 2016 drivit det delvis EU-finansierade projektet FoU-
checkar Halland, som erbjuder ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsinsatser i små 
och medelstora företag. 

Prioritering: Omställning och förnyelse i existerande företag 
Den internationella konkurrensen och den tekniska utvecklingen ökar kraven på omställning 
och förnyelse hos företagen. Företagen kan behöva stöd i att bli mer innovativa gällande 
både organisation, teknik och kunskap. Därför finns det behov av att stärka det 
företagsfrämjande systemets förmåga att fånga upp idéer och agera pådrivare för förändring 
och lärande i organisationer. Bland annat genom stöd och lotsning till kunskap och 
kompetensutveckling. 

Prioritering: Entreprenörskap och ökat företagande 
I Halland finns ett relativt högt nyföretagande som det är viktigt att fortsätta att stimulera, men 
även etablerade företag med tillväxtpotential behöver få goda förutsättningar att utvecklas. 
Det finns behov av en generell utveckling av kooperativt och socialt företagande samt av 
produktions- och tjänsteföretag inom en bredd av branscher. Insatser kan behövas för att 
främja ett mer kunskapsintensivt företagande i Halland. Dessutom krävs fortsatt satsning på 
ungas, kvinnors och utlandsföddas företagande, där det finns stor potential. För att lyckas 
med detta är det nödvändigt med långsiktig och effektiv finansiering av nyckelaktörer inom 
det företagsfrämjande systemet. Utvecklingen av ”Timbanken” och liknande initiativ behöver 
fortsätta. 

Halland, en stark kunskapsregion 
Ökad internationell konkurrens och teknisk utveckling ökar efterfrågan på kunskap och höjer 
trösklarna till arbetsmarknaden. Detta missgynnar individer och grupper som inte har rätt 
kompetens. Detta sammantaget sätter press på de skol- och utbildningssystem som ska 
förse och stödja arbetslivet med kompetent arbetskraft. Hur invånarnas kompetens stärks 
och används på arbetsmarknaden är en avgörande framtidsfråga för att ge invånare, företag 
och organisationer möjlighet att utvecklas. 

Prioritering: Högre studier och yrkesstudier som ett naturligt val samt möjligheten till ett 
livslångt lärande 
Det finns behov av insatser som bidrar till att högre studier och yrkesstudier blir ett naturligt 
val för fler människor. Bland annat genom att skapa förutsättningar för ungdomar att göra 
medvetna karriärsval. Insatser behöver även göras för att höja yrkesutbildningarnas status 
samt för att ge ungdomar en bild av arbetsmarknaden nu och på lång sikt. Avståndet mellan 
utbildning och arbetsliv behöver minska. Kompetensutveckling för de som har arbete 
behöver stärkas för att öka individernas valmöjligheter, öka rörligheten på arbetsmarknaden 
och öka arbetsplatsernas attraktivitet. 
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Halland, en region med goda kontakter med omvärlden 
Den ökade mobiliteten av människor, kunskap, idéer, företagande och kapital över gränser 
skapar möjligheter för tillväxt. För att ta del av de möjligheterna behöver människor, 
organisationer och företag i Halland ha goda kontakter med omvärlden. En avsaknad av 
kompetens och kapacitet för internationalisering hos företag och det regionala stödsystemet 
kan bli ett hinder för ekonomisk tillväxt. 

Prioritering: Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden 
För att ta tillvara de möjligheter som globaliseringen ger, med rörlighet över gränser för 
människor, kunskap, företag, varor och kapital, behövs strategiska allianser med såväl 
närliggande regioner som nationellt och internationellt. Inte minst för att tillgodose 
näringslivets behov av spetskompetens och olika forskningsmiljöer. Möjligheter finns för ökad 
samverkan med aktörer i tillväxtbältet Oslo-Göteborg-Halland-Malmö-Köpenhamn-Hamburg. 
Att delta i internationella organisationer, nätverk, projekt och andra former för 
gränsöverskridande utbyten är betydelsefullt. Internationella samarbeten är också viktiga 
instrument för att värna de attraktiva halländska livsmiljöerna, speciellt vårt gemensamma 
hav och vår kust. 

Prioritering: Fler och växande internationella företag i Halland 
Det finns behov att stödja det halländska näringslivet för att bli bättre rustat att ta tillvara 
potentialen som finns på internationella marknader, inklusive nya tillväxtmarknader. Bland 
annat genom att bevaka tillväxtpotentialen på internationella marknader för Hallands 
identifierade styrkeområden samt att bidra till spridning av kunskap om dessa marknader. 
Insatser behövs som syftar till att människor med bakgrund i andra länder i högre grad 
anställs, startar internationella företag, studerar samt utgör samarbetspartners. Att stärka de 
innovationsmiljöer som finns i Halland skapar förutsättningar för att attrahera internationella 
investeringar och internationell kompetens. 

Prioritering: God internationell tillgänglighet 
En god internationell tillgänglighet påverkar Hallands attraktivitet. Den fysiska infrastrukturen 
är viktig i detta sammanhang såsom snabbare tågförbindelser. De halländska hamnarna 
spelar en stor roll som strategiska noder med import- och exportmöjligheter och det är viktigt 
att arbeta för god tillgänglighet till internationella flygplatser utanför Halland. 

3.3 Fler i arbete 
Utbildning är en kraftfull insats för att bidra till jämlika förutsättningar och till en hög 
förvärvsfrekvens. Att skapa goda förutsättningar för alla elever att fullfölja skolan leder till en 
god arbetskraftsförsörjning. Globaliseringen i form av internationell konkurrens och teknisk 
utveckling innebär en ständig omvandling av arbetslivet. Den tekniska utvecklingen skapar 
nya möjligheter till automation, vilket förr eller senare kommer att påverka efterfrågan på 
arbetskraft inom en rad olika branscher och yrken. Befolkningen i Halland blir allt äldre. Detta 
innebär utmaningar för kompetensförsörjning, inte minst inom vård- och omsorgssektorn. Det 
behövs insatser som bidrar till högre sysselsättning i grupper som idag är 
underrepresenterade på arbetsmarknaden. Det behövs också en bättre matchning mellan 
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utbildning och arbetsmarknad. Arbetsmarknaden behöver öppna sig för fler unga, fler 
utlandsfödda och bli mer jämställd samtidigt som de äldre behöver arbeta längre. 

De strategiska valen i kapitlet fler i arbete är: 
• Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar
• Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet
• Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar 
Barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av socioekonomisk situation, livsstil, sociala 
sammanhang samt individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje 
barn goda och jämlika förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de 
förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Det är av stor vikt att skolan ger alla elever goda 
förutsättningar att fullfölja sin utbildning och få med sig de kunskaper och förmågor de 
behöver för framtiden. Utbildning förbättrar chanserna att få ett arbete. Ett arbete stärker och 
utvecklar individen och minskar sociala skillnader. 

Prioritering: En god start i livet 
Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och minskade skillnader i 
hälsa. Verksamheter som påverkar barn och unga behöver hålla den kvalitet som krävs för 
att tillgodose alla barns behov, oavsett deras sociala och ekonomiska förutsättningar. De 
första åren i ett barns liv har en stor påverkan på framtida hälsoutveckling. 

Prioritering: Goda förutsättningar för alla elever att fullfölja grund- och gymnasieskolan 
Alla elever behöver fullfölja grund- och gymnasieskolan och lämna skolan med de kunskaper 
och förmågor de behöver för framtiden. Kompetensutveckling för pedagoger i skolan har 
visat sig viktigt för elevers resultat. Skolan är en viktig arena för att rusta våra barn och 
ungdomar även med dessa förmågor. Positiva relationer i skolan är avgörande för att minska 
avhoppen från grund- och gymnasieskolan och därmed minska risken för framtida 
utanförskap. Därför behövs en fungerande stödstruktur för individer och grupper som står 
långt ifrån måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. 

Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet 
Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och offentliga arbetsgivare ska 
kunna fortsätta utvecklas. Därför behövs samverkansytor och metoder för att bättre förutse 
framtida kompetensbehov, för att bättre matcha kompetens och arbetsmarknadens behov 
samt för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv. Efterfrågan på arbetskraft inom 
skogsbruk, skogsnäring och industrin har minskat samtidigt som det fortsättningsvis finns 
behov av kompetent arbetskraft inom de tillverkande sektorerna. Såväl nationellt som i 
Halland ser man en ökad efterfrågan på olika kompetenser inom tjänstesektorn, inte minst 
inom vård och omsorg. Det råder en obalans då den halländska arbetsmarknaden inte 
motsvarar den höga utbildningsnivån. I Halland finns det relativt få företag som efterfrågar 
mycket kunskap. Det behövs regionala motorer i Halland som skapar en 
näringslivsutveckling baserad på kunskap och innovation. Ska Halland bli en än mer 
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attraktivt region att bo i behövs det fler arbetsställen i Halland som erbjuder arbeten med 
krav på hög utbildning. 

Prioritering: En regional struktur för matchning mellan arbetsmarknad och utbildning 
Skola, arbetsgivare och samhälle behöver utveckla en gemensam syn på de 
kompetensbehov, den kunskap och kompetens som krävs i morgondagens arbetsliv för att 
skapa de utbildningar som matchar behoven. Det krävs såväl för branscher med bristyrken 
som för branscher med tillväxtpotential. För detta behövs kunskapsunderlag och analyser 
som stödjer ett sådant arbete. 

Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad 
För en hållbar tillväxt måste möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden öka för grupper 
som idag är underrepresenterade på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att bryta den 
könssegregerade arbetsmarknaden. Som det är idag arbetar kvinnor och män till stor del i 
olika yrken, inom olika sektorer och på olika nivåer i hierarkierna. Därmed är också makten i 
samhället ojämnt fördelad mellan kvinnor och män. 

Prioritering: En jämställd arbetsmarknad 
Hallands arbetsmarknad är starkt segregerad efter kön. Därför behövs insatser för att öka 
jämställdheten på arbetsmarknaden. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin 
som används för att uppnå en ökad jämställdhet. Strategin utgår från att jämställdhet mellan 
kvinnor och män skapas där vi tar våra beslut i vardagen, där resurser fördelas och normer 
skapas. 

Prioritering: Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden 
Det behövs insatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och som motverkar att 
invånare hamnar i ett utanförskap. Behov finns också att kraftsamla för att stödja dem som 
av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid. Vikten av samverkan mellan 
samhällssektorer och aktörer kan inte underskattas. Ett exempel på verktyg är validering 
som handlar om att synliggöra en individs kompetens genom olika bedömningsmetoder, i de 
fall personen inte har betyg eller andra intyg. Ett annat exempel är att erbjuda praktikplatser 
som kan ge individer arbetslivserfarenhet. 

Prioritering: Utveckling av sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete 
Sociala företag präglas av att alla medarbetare kan bidra efter sin egen förmåga och att 
vinster återinvesteras i verksamheten. Organisationsformen stimulerar till företagande och 
bidrar till sysselsättning. Tidigare erfarenheter visar att sociala företag har fungerat som en 
bra plats för arbetsträning även för personer som exempelvis har nedsatt arbetsförmåga. 
Sociala innovationer omfattar nya idéer, produkter, tjänster och modeller som kan öka den 
sociala hållbarheten i samhället. Eftersom sociala innovationer utvecklas för att möta sociala 
behov och samhällsproblem så är det inte enbart ekonomisk vinning som står i centrum. Det 
ställer speciella krav på finansiärer och andra som ger stöd. 
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3.4 Framåtblickande diskussion kring prioriteringar  
Den sammanfattande bild som presenterats ovan visar att Tillväxtstrategins strategiska val 
och prioriteringar fortfarande är relevanta i allra högsta grad. Detta är kanske föga 
förvånande med tanke på att Tillväxtstrategin senast uppdaterades under 2017. De 
förändringar som eventuellt kan behöva ske prioriteringsmässigt framöver torde mer handla 
om smärre nyanseringar än dramatiska förändringar. Nedanstående diskussion bör därför 
ses som korta inspel till en eventuellt kommande Tillväxtstrategi med tanke på att nuvarande 
strategi löper ut 2020. 

Förvalta och utveckla attraktiviteten 
Halland har under de senaste 20 åren varit Sveriges mest attraktiva region, sett till 
nettoflyttning per capita mellan de svenska regionerna. Det är naturligtvis väldigt positivt. 
Samtidigt skapar befolkningstillväxten särskilda utmaningar och det finns därför anledning att 
fundera mer över hur Halland ska förvalta sin attraktivitet. Har man stark vind i seglen är det 
extra viktigt att navigera rätt. De investeringar, i t.ex. bostäder, som görs idag bör ha ett 
långsiktigt perspektiv så att investeringarna även på sikt kommer att ha uppfattats som 
attraktivitetsstärkande. Det är annars lätt, när behoven till följd av befolkningsökning blir 
påträngande, att investeringar görs utan ett långsiktigt attraktivitetsperspektiv. Det bör 
självfallet undvikas. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla delar av regionen inte upplevt någon 
befolkningsökning och därför ställs inför andra utmaningar. Detta gäller framförallt inlandet, 
landsbygdsområden som ligger lite längre från städerna längs kusten och de viktiga 
kommunikationsstråken Västkustbanan och E6:an. Här krävs det sannolikt andra typer av 
insatser som möjliggör företagande, ett attraktivt bostadsbyggande och att servicen kan 
stärkas. Ett exempel är strandskyddet där regelverket i vissa fall upplevs som alltför 
restriktivt. 

Generellt gäller att Halland kan erbjuda goda livsmiljöer i en vid bemärkelse. Attraktivitet 
handlar nämligen om att kunna se en plats ur ett helhetsperspektiv där arbetsmöjligheter är 
en förutsättning, som sedan byggs på med goda bostadsmiljöer, service, kultur- och fritid 
osv. oavsett om man vill bo i en stad eller på landet. 

För att Halland ska kunna vara attraktivt även för kommande generationer krävs ekologiskt 
hållbara samhällen. Detta möjliggörs genom insatser som generellt minskar miljöpåverkan, 
men det är också viktigt att våra ekosystem är robusta så att de klarar exempelvis 
klimatförändringar. 

God tillgänglighet är centralt för att invånare och företag ska kunna optimera sina 
förutsättningar att nå arbetstillfällen, service och marknader. Annars sjunker effektiviteten 
och därmed attraktiviteten. De mest uppenbara kvarvarande bristerna utmed Västkustbanan 
behöver åtgärdas. Här handlar det om att åtgärda sträckor med låga hastigheter och 
kvarstående enkelspår, men även ytterligare ett dubbelspår mellan Kungsbacka och 
Göteborg framstår som högt prioriterat. Därtill behöver systemet också bli mer robust och 
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erbjuda resenärerna bättre komfort. Även god tillgänglighet till digital infrastruktur behöver 
prioriteras med fortsatt bredbandsutbyggnad och tillgång till e-tjänster. 

Vässa konkurrenskraften 
Halland behöver ytterligare stärka arbetet med innovation, förnyelse och ökad 
företagsamhet. Förutom produktinnovationer finns det mycket att vinna på att hitta bättre 
sätt att arbeta, dvs. tjänste-/processinnovation. Den stora fördelen med processinnovationer 
för en region som Halland är att bredare grupper i samhället kan bidra till förnyelse, men det 
kräver sannolikt andra stödformer och arbetssätt. 

Halland behöver också vara nytänkande kring vilka styrkeområden som bör stödjas, på vilka 
sätt ett sådant stöd kan komma till stånd och vad det kan förväntas leda till. Arbetet med att 
finna nya kopplingar mellan sektorer genom smart specialisering är ett sätt att skapa 
förnyelse och öka företagsamheten. Mer generellt är det viktigt att få en bättre utväxling av 
Hallands näringsliv. 

En kunnig region. Halland måste skapa goda och likvärdiga förutsättningar för alla invånare 
att nyttja sin utbildningspotential. I detta ligger också en ökad samverkan med högre 
utbildningsinstitutioner för att söka kunskap var den än må finnas. För de halländska 
företagens utveckling är det viktigt med en koppling till forsknings- och 
utbildningsinstitutioner. Detsamma gäller vikten av att skapa goda kontakter med omvärlden 
och att tillvarata jämställdhetens tillväxtpotential. 

Stärk delaktigheten 
För att individer inte ska hamna utanför samhället krävs jämlika förutsättningar. Här finns 
mycket att vinna, både ur individ- och samhällsperspektivet. Halland behöver arbeta mer 
med minskat utanförskap på arbetsmarknaden och på att förbättra hälsan genom livet med 
särskilt fokus på psykisk ohälsa. 
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4. EU:s förordningar för sammanhållningspolitiken 2021-2027
I Kommissionens förslag till förordning som presenterades i maj 2018, föreslås fem politiska 
mål; 

- Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling,
- Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning,

gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning,
riskförebyggande och riskhantering,

- Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-
konnektivitet,

- Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter,
- Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-,

landsbygds- och kustområden och lokala initiativ.

På ett övergripande plan ligger Kommissionens föreslagna politiska mål väl i linje med 
Hallands utpekade prioriteringar. I figuren nedan åskådliggörs hur Hallands olika 
prioriteringar relaterar till Kommissionens föreslagna politiska mål. 
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Figur 2. Hallands prioriteringar i relation till Kommissionens politiska mål. 
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5. Redogörelse för gränsöverskridande samarbeten
Halland är en region med goda omvärldskontakter. Den ökade rörligheten av människor, 
kunskap, varor och kapital över gränser skapar möjligheter för tillväxt. För att kunna ta del av 
dessa möjligheter behöver människor, organisationer och företag i Halland ha goda 
kontakter med omvärlden. En avsaknad av kompetens och kapacitet för internationalisering 
hos företag och det regionala stödsystemet kan annars bli ett hinder för ekonomisk tillväxt. 

Genom att stimulera till nya samarbeten och utbyten mellan människor och organisationer i 
Halland, nationellt och internationellt ökar kunskap och affärsmöjligheter för halländska 
företag på internationella marknader. Men gränsöverskridande samarbeten handlar också 
om att stärka den sociala hållbarheten genom att öka kontakterna och kunna lära av andra. 

Att delta i EU- och internationella organisationer, nätverk, projekt och andra former för 
gränsöverskridande utbyten är betydelsefullt. Ett tätare samarbete med andra som har 
liknande utmaningar ger viktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att vara en del av 
europeiska och internationella kunskapsflöden är viktigt för Hallands tillväxt och utveckling. 

Sedan flera år tillbaka har det i Halland funnits en medveten satsning på att söka funktionella 
samarbeten utifrån tillväxtpotential. Halland är numer integrerat i en rad olika samarbeten 
såsom STRING, Regionsamverkan Sydsverige och Greater Copenhagen. Våra externa 
samarbeten har på senare tid utvecklas mycket, både till antal och innehåll. I det följande 
presenteras kortfattat några av de viktigaste samarbetena. 

5.1 Greater Copenhagen Committee 
Samarbetet Greater Copenhagen är ett näringspolitiskt partnerskap mellan Region Skåne 
och Region Halland i Sverige, Region Själland och Region Hovedstaden i Danmark, samt de 
tillhörande 85 kommunerna. Region Halland och de halländska kommunerna är medlemmar 
sedan 1 januari 2019. 

Syftet med Greater Copenhagen är att tillsammans arbeta för att skapa ökad tillväxt, 
växande arbetsmarknad och god livskvalitet för regionens totalt 4,3 miljoner invånare och 
bygga en region av internationell betydelse. För Halland är det särskilt viktigt att stärka 
kontakterna söderut eftersom tillväxten i den södra delen av länet är svagare än i de norra 
delarna. 

Grunden för samarbetet baseras på fyra fokusområden; 1) Arbeta för att skapa en stark 
internationell infrastruktur, 2) Stödja tillflödet av investerare, turister, företag och kompetens, 
3) Internationell marknadsföring av Greater Copenhagen som en tillväxtregion samt 4)
Fortsätta arbeta för en integrerad och hållbar region med en sammanhängande
arbetsmarknad och avlägsna gränshinder.

5.2 STRING 
STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography) är ett 
gränsöverskridande samarbete mellan regioner och städer i Sverige, Norge, Danmark och 
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Tyskland med syfte att stärka utvecklingen längs sträckan Hamburg-Oslo. Vikten av detta 
framgår bland annat i OECD Territorial Reviews ”The Megaregion of Western Scandinavia”. 
Rapporten visar på vikten av en utvecklad samverkan och ett aktivt samarbete mellan städer 
och regioner i området för att ta tillvara vår potential ännu bättre i framtiden. 

Medlemmar i STRING är Hamburg, Schleswig-Holstein, Region Själland, Region 
Hovedstaden, Köpenhamn Stad, Region Skåne, Malmö Stad, Region Halland, Västra 
Götalandsregionen, Östfold Fylkeskommun, Akershus Fylkeskommun. 

Syftet med STRING är att stärka den regionala utvecklingen längs sträckan Hamburg – Oslo 
genom att tillsammans arbeta i första hand med infrastruktur, men även grön tillväxt, 
gränshinderfrågor, forskning och utveckling samt turism och kultur. Region Halland är 
medlem i STRING sedan 2018. 

5.3 Regionsamverkan Sydsverige 
Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och är ett samarbetsorgan för 
Sveriges sex sydligaste regioner som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling i Region 
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg 
samt Region Skåne. 

Syftet med samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige är framförallt framtagande av 
gemensamma strategier och planer inom områdena 1) regional utveckling, 2) infrastruktur, 3) 
kollektivtrafik 4) kultur samt 5) hälso- och sjukvård. 

5.4 Övriga samarbeten 
Utöver dessa tre högt prioriterade samarbeten ingår Region Halland och länets kommuner i 
en mängd andra samarbeten i olika konstellationer. Några av dessa är: 

Sammanhållningspolitiken 
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och 
sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över 
medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. 

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU 
och står för ca en tredjedel av EU:s totala budgetram. Den genomförs genom olika struktur- 
och investeringsfonder; Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt 
Landsbygdsprogrammet. 

Över 50 procent av det regionala utvecklingskapitalet i Halland kom under perioden 2014-
2016 från Europeiska struktur- och investeringsfonder. För Hallands utveckling är 
möjligheterna som ges inom ESI-fonderna därför av mycket stor vikt. Men för att få en ännu 
större utväxling skulle det vara önskvärt att det fanns större flexibilitet som möjliggör en mer 
ändamålsenlig anpassning till regionala förutsättningar och behov. Inför och under 
innevarande programperiod har Halland ett stort engagemang i att delta i utarbetandet, 

http://regionsamverkan.se/policyomraden/regional-utveckling/
http://regionsamverkan.se/policyomraden/infrastruktur/
http://regionsamverkan.se/policyomraden/kollektivtrafik/
http://regionsamverkan.se/policyomraden/kultur/
http://regionsamverkan.se/policyomraden/halso-och-sjukvard/


25 

beslutsfattande och genomförande av EU-program tillsammans med andra berörda aktörer. 
Det är emellertid angeläget att detta framgent sker på lika villkor, trots de samverkande 
parternas olika storleksmässiga förutsättningar. 

Interreg är en viktig del av sammanhållningspolitiken som främjar samarbete mellan 
medlemsländerna. För Halland är det viktigt att kommande Interregprogram, framförallt ÖKS-
programmet, ska kunna användas för strategiska politiska samarbetsprojekt. Det är 
angeläget att programgeografierna utformas så att det blir möjligt att genomföra projekt som 
stödjer samarbetet inom STRING och Greater Copenhagen Committee. 

Beträffande Landsbygdsprogrammet påpekar Riksrevisionen att det finns en tydlig 
förbättringspotential avseende programmets struktur och möjlighet att nå effekt. EU-
kommissionens förslag att flytta programmet från sammanhållningspolitiken till 
jordbrukspolitiken (CAP) kommer troligen att försvåra möjligheten att göra större strategiska 
fondgemensamma satsningar, vilket Region Halland instämmer i. 

Småland Blekinge Halland South Sweden - Brysselsammarbete 
EU fattar en stor mängd beslut som påverkar utvecklingen och de frågor som är 
betydelsefulla för Halland. Det är därför viktigt att bygga upp kontakter och nätverk i EU-
organen, med andra regioner och organisationer - både för att omvärldsbevaka och att 
påverka. Halland är därför sedan den 1 januari 2017, efter ett politiskt initiativ, medlem i det 
gemensamma Brysselkontoret, Småland-Blekinge-Halland South Sweden. 

Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta 
uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. Bakom Småland Blekinge 
Halland South Sweden står Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Jönköpings län, 
Region Kronoberg och Region Halland, samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och 
Blekinge Tekniska Högskola. 

Västsvenska paketet 
Västsvenska paketet är en rad åtgärder i transportinfrastrukturen i och runt Göteborg. Målet 
är att åstadkomma större arbetsmarknadsregioner, förbättra framkomligheten och miljön 
samt förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling. Överenskommelse om paketet 
slöts 2009 mellan Trafikverket, Göteborg stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen 
och Göteborgsregionens kommunalförbund. Alla åtgärder är färdiga år 2026. Region Halland 
deltar i de olika grupper som utgör paketets samverkansorganisation och medfinansierar 
med 180 miljoner kronor. 

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) 
CPMR grundades 1973 och är en paraplyorganisation för sex olika geografiska 
kommissioner, bland andra Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen. CPMR samlar 
cirka 160 regioner från 25 länder och fungerar både som en ” think tank” och en 
lobbyorganisation för regionerna. 
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6. Stärkt samverkan med statliga myndigheter
Region Halland har en etablerad och väl fungerande samverkan med Länsstyrelsen i 
Halland, som har samordningsansvaret för de statliga myndigheterna i länet. Det goda 
samarbetet äger rum på olika sätt och inom flera olika områden, exempelvis avseende EU-
program, integration, miljö- & energiprojekt och jämställdhet, allt i syfte att stärka den 
regionala tillväxten. Det råder dessutom samsyn om att det finns ytterligare tillväxtkraft att 
hämta i ett ännu närmare samarbete inom några områden. 

Ett exempel är den Statliga Chefsgruppen Halland. I denna gruppering träffas företrädare för 
ett tjugotal myndigheter två gånger per år med syfte att diskutera olika regionala frågor. Här 
ser både Region Halland och Länsstyrelsen i Halland att det finns goda möjligheter att skapa 
ett tätare och mer offensivt arbete i olika tillväxtfrågor. Även om formerna för ett sådant mer 
offensivt arbete inom den Statliga Chefsgruppen behöver diskuteras skulle man exempelvis 
kunna genomföra fler möten efter teman med utgångspunkt i Tillväxtstrategin. Länets 
hanterliga storlek utgör en fördel i tillväxtarbetet där personkontakter blir särskilt viktiga och 
möjliggör ett gemensamt användande av den expertis som finns hos alla parter. Här finns 
mycket att vinna på ännu bättre samverkan för en hållbar utveckling. 

En annan fråga gäller fördelningen av ansvarsområden där rollerna ibland kan bli otydliga. 
Det viktiga här är naturligtvis att de fortsatt goda relationerna och samarbetet bibehålls 
eftersom det är ett effektivt sätt att sprida kunskap om de olika myndigheternas 
ansvarsområden. Samtidigt kan det finnas en poäng i att tydliggöra ansvarsområdena 
ytterligare och det är något som kan komma att diskuteras framöver, exempelvis i form av ett 
samverkansavtal mellan Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. 

Landsbygdsprogrammet är ett område som varit föremål för diskussion. Uppfattningen hos 
länsstyrelsen och Riksrevisionen är att det finns för lite pengar för investeringsstöd och att 
det vore önskvärt med en tydligare ansvarsfördelning mellan aktörer som hanterar 
programmet. 

Förutom Länsstyrelsen i Halland har Region Halland direkt samverkan med flera andra 
myndigheter och även om samverkan även i dessa fall är god i de flesta fall kan det finnas 
anledning att lyfta några frågor som diskuterats. En fråga som blivit alltmer aktuell gäller 
Arbetsförmedlingen vars roll är synnerligen viktig om Halland ska kunna nå målet om att få 
fler i arbete. Med anledning av omorganisationen av Arbetsförmedlingen finns det osäkerhet 
kring hur arbetet kan komma att fortlöpa. För Hallands del är det mycket viktigt att nå klarhet 
i vilket utfall omorganisationen kommer att få och vilka konsekvenser detta kommer leda till 
för möjligheterna att öka arbetskraftsdeltagandet i länet. 

Som lyfts i tidigare text är infrastrukturinvesteringar av särskild betydelse för Halland med 
tanke på att Halland utgör ett viktigt transportstråk i Västsverige. Förutom nödvändiga 
investeringar i Västsverige finns det även anledning att lyfta frågan om pågående och 
planerade internationella infrastrukturinvesteringar som exempelvis den beslutade Fehmarn 
Bält tunneln som i framtiden riskerar att skapa kapacitetsproblem för den halländska 
infrastrukturen eftersom mer transporter förväntas nyttja halländsk järn- och motorväg. I detta 
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sammanhang är det viktigt att Trafikverket beaktar de konsekvenser sådana investeringar får 
för Västsverige. 

En annan viktig statlig aktör är universitets- och högskolesektorn där Region Halland ser 
flera fördelar med stärkt samverkan. Den naturliga samarbetspartnern här är Högskolan i 
Halmstad och i skrivande stund är ett samverkansavtal mellan regionen och högskolan under 
framtagande. Avtalet pekar på ett övergripande plan ut riktningen för samverkan och mer 
specifikt mot två teman: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Förutom att 
själva processen kring framtagandet av avtalet är ett sätt att fördjupa samarbetet ser 
regionen att det är en fördel att ha ett avtal som främjar det framtida arbetet. 
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7. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling
Som framgår av föregående texter bidrar analys och prioriteringar tydligt till socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. De olika målen i Hallands tillväxtstrategi, 
Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete har som genomgående tema att 
bidra till att målen i Agenda 2030 genomsyrar och stärker den regionala utvecklingen i 
Halland. 
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Förslag till remissyttrande 

Datum 2019-06-19 

Diarienummer RS 2019-03707 
Svenska ESF-rådet 

Post2020@esf.se

Svenska ESF-rådet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till 

ett nationellt program utifrån EU-kommissionens förslag till ESF+ för 

perioden 2021–2027. Det första steget i arbetet är att göra en omvärldsanalys 

och lämna förslag till preliminära prioriteringar senast den 1 oktober 2019. 

Därefter ska ESF-rådet utifrån omvärldsanalysen redovisa ett förslag till 

nytt program senast den 1 april 2020.  

Som ett led i arbetet med omvärldsanalysen har svenska ESF-rådet 

efterfrågat Västra Götalandsregionens (VGR) synpunkter på inriktningen 

till ett nytt program.  

I processen att sammanställa ett gemensamt svar från Västra 

Götalandsregionen har de 14 samordningsförbunden och de fem 

kommunalförbunden i Västra Götaland samt Göteborg stad erbjudits att göra 

inspel. VGR presenterar nedan prioriteringar för regionen inom ESF+ under 

respektive frågeställning.  

Inspel till nytt nationellt program för ESF+ 2021-2027 

Alla delar inom ESF+ ska säkerställa mänskliga rättigheter. Förberedelser, 

genomförande, uppföljning och utvärdering av programmet behöver följa 

människorättsbaserat arbetssätt. Det är även viktigt att kommande ESF+ utgår 

ifrån och har en koppling till de globala mål och utmaningar som presenteras i 

Agenda 2030. 

Inom vilka områden ser ni störst behov av insatser inom ESF+? 

• Insatser för att bemöta arbetskraftsbristen

En majoritet av företagen i regionen ser brist på arbetskraft som största hindret för att

behålla och utveckla sin konkurrenskraft. Inom offentlig sektor är problemet också stort.

Särskilt påtaglig är bristen på utbildad personal. För att råda bot på detta behövs insatser i

form av matchningsutbildningar. I och med att Arbetsförmedlingens framtida roll är oviss

är det viktigt att offentligt stöd till matchningsutbildningar kan tillhandahållas genom

ESF+.

• Insatser för att bemöta långtidsarbetslöshet

Trots de senaste årens högkonjunktur är gruppen långtidsarbetslösa stor. För grupper med

låg utbildning och bristande arbetslivserfarenhet är tröskeln till arbetsmarknaden

fortfarande hög. Det behövs insatser i form av utbildning och olika typer av stöd till den

enskilde som gör att dessa grupper kan närma sig arbetsmarknaden och på sikt få ett arbete.

Bilaga 3b
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• Kompetensförsörjning

Arbetsmarknaden förändras och ställer nya krav på arbetstagarna. Det innebär ett stort

behov av till exempel kompetensutveckling inom digitalisering och kompetensförsörjning

för redan anställda. Behoven har uppmärksammats inom välfärdsyrken men också inom

stora delar av industrin där automation, digitalisering och även en fossiloberoende ekonomi

ställer krav på nya insikter och färdigheter. Behoven finns både bland medarbetare med

kort utbildning och med längre akademisk utbildning.

• Fler unga ska slutföra studier och delta i arbetslivet

Generellt sett finns ett starkt samband mellan avbruten skolgång och sämre inkomster och

hälsa senare i livet. Insatser behövs för att fler ungdomar ska slutföra sina studier och

kunna gå vidare till arbetslivet. Problemet är omfattande i vissa delar av Västra Götaland.

ESF+ har möjlighet att tillföra resurser som möjliggör kraftsamlingar i kommuner med

skolor som tenderar att ha stora problem med avbrutna studier och svaga skolresultat.

• En jämlik arbetsmarknad

Yrken med högre andel män har ett högre löneläge och kvinnor i Västra Götalandsregionen

har ca elva procent lägre inkomst än män. Den könsuppdelade arbetsmarknaden är en

samhällelig utmaning där insatser för att till exempel stimulera kvinnligt entreprenörskap

och att bryta traditionella könsroller på arbetsmarknaden behövs.

• Minskad segregation

Insatser behövs för att minska segregationen mellan områden med olika socioekonomiska

förutsättningar och dess invånare.

Vilka målgrupper ser ni som prioriterade inom ESF+? 

• Utrikesfödda med låg utbildning, liten arbetslivserfarenhet samt bristande

språkkunskaper i svenska

Sex av tio arbetslösa i Västra Götaland är födda i andra länder. Utrikesfödda med kort

utbildning försämrar deras chanser på arbetsmarknaden. För denna grupp behövs ofta en

kombination av språkstudier, sysselsättning och även träning i vissa färdigheter, till

exempel genom studieförberedande insatser inför grundläggande studier. Målsättningen är

att dessa grupper genom insatser där man successivt ökar prestationskraven skall kunna

komma in på arbetsmarknaden.

• Nyanlända med relativt hög utbildning

Behovet av matchningsutbildningar och validering är stort för den grupp nyanlända med

högre utbildning. Genom rätt insatser kan denna grupp komma i arbete inom relevant

område fortare och enklare än idag.

• Unga som varken arbetar eller studerar

Det är viktigt med insatser för ungdomar som riskerar att hamna i ett långvarigt

utanförskap. Det kan handla om stöd för att fullfölja gymnasiet eller att komma ut i

arbetslivet.

• Personal inom välfärdsyrken

Personal inom välfärdsyrken kommer ha ett stort behov av kompetensutvecklande insatser

på grund av förändringarna på arbetsmarknaden.

• Personal inom industrin

Personal inom industrin kommer ha ett stort behov av kompetensutvecklande insatser på

grund av teknikskiften orsakade av digitalisering inkl AI, automation och elektrifiering. I
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Sveriges största industrigren, fordonsindustrin, medför elektrifieringen ett paradigmskifte, 

och en stor del av personalen behöver kompetens inom området. 

• Personer med funktionsnedsättning, inklusive psykisk ohälsa.

Det finns en stor grupp personer med funktionsvariationer som med rätt stöd skulle kunna

delta i arbetslivet.

• Arbetsgivare

Det är inte tillräckligt att inom ESF+ ha insatser riktade till individer, det behövs även

insatser mot arbetsgivare för att dels möjliggöra ett hållbart arbetsliv och även bemöta

fördomar mot vissa grupper och då öppna upp arbetsmarknaden för fler.

Vilka insatser för gruppen långtidsarbetslösa ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+? 

• Insatser som syftar till stegförflyttningar

Insatser kopplade till motivationsarbete och mindre stegförflyttningar mot arbete behövs.

Successivt kan målgruppen förflytta sig mot mer kvalificerade arbeten. Inom t ex Västra

Götalandsregionen sker en s.k. uppgiftsväxling inom sjukvården. Det innebär att enklare

arbetsuppgifter som idag utförs av undersköterskor kan komma att utföras av mer

lågutbildad personal.

• Särskilt stöd till utrikesfödda

Insatser behövs särskilt för gruppen utrikesfödda som varit arbetslösa en längre tid. Ett

exempel med goda resultat är projekt Future Kitchen där deltagarna lär sig svenska i

kombination med ett yrke.

• Yrkesutbildningar och snabbspår

Yrkesutbildningar som leder till arbeten inom identifierade bristyrken.

Vilka insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling ser ni som särskilt 

prioriterade inom ESF+? 

• Kompetensutveckling för arbetslösa

Tusentals personer inom olika yrkesområden bedöms saknas i relativt nära framtid,

kompetensutveckling behövs för att bemöta behovet på arbetsmarknaden.

• Kompetensutveckling för redan anställda

Insatser behövs för att arbetstagares kunskaper inte ska bli irrelevanta, t ex inom

digitalisering och AI.

• Validering av kunskaper

Validering av kunskaper samt omställning av kunskaper till den nya arbetsmarknadens

förutsättningar blir viktigare och viktigare.

Vilka insatser inom det livslånga lärandet (utbildning, fortbildning, vidareutbildning, 

karriärväxling) ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+ 

• Skapa möjligheter för vidareutbildning

Det är viktigt att arbetsgivare möjliggör vidareutbildning för befintlig personal inom till

exempel skola samt vård och omsorg. Kontinuerlig vidareutbildning av personal säkrar

kompetensförsörjningen på arbetsplatsen. Det är viktigt med möjlighet till flexibilitet och

omställning efter förändrade behov.
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Vilka insatser inom fattigdomsbekämpning ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+? 

• Agenda 2030

I de globala målen fastslås att fattigdomen ska utrotas. Fattigdomsbekämpning kan utifrån

den innehålla fler dimensioner än ekonomiska, till exempel brist på frihet, inflytande, hälsa

och utbildning. Det är viktigt att insatser inom fattigdomsbekämpning inom ESF+ utgår

från detta.

• Tillgång till bostad

Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för ett bra liv för den enskilde. Insatser som

ökar samverkan mellan till exempel stat, kommun och civilsamhället behövs för att fler ska

ha tillgång till en bostad.

• Insatser riktade mot de mest utsatta inklusive personer från andra länder.

Sektorsamverkan är en viktig förutsättning för att möjliggöra insatser för de mest utsatta i

samhället.

• Barnkonventionen börjar gälla som svensk lag 1/1 2020 och barnrättsperspektivet

bör tydliggöras i ESF+.

I detta ärende har ordförande för regionstyrelsen Västra Götalandsregionen beslutat. Västra 

Götalandsregionen koncernkontor, avdelning Näringsliv, EU-program har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har även representanter från regional 

utveckling avdelningarna Social hållbarhet och FoUU deltagit.  

Bilagor 

1. Regionrapport 2018 – hållbar utveckling i Västra Götaland ”Vår bästa tid är nu?”

Regionstyrelsen 

Västra Götalandsregionen 

Johnny Magnusson 

Regionstyrelsens ordförande 

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör
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Datum Diarienummer 

2019-06-25 RS181199 

Svenska ESF-rådet 

Box 397 

801 05 Gävle 

Post2020@esf.se 

Yttrande - Region Hallands inspel till nytt nationellt 

program för ESF+ 2021-2027 

Bakgrund 

Svenska ESF-rådet har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till ett 

nationellt program utifrån EU-kommissionens förslag till ESF+ för perioden 2021–

2027. Förslag till nytt program ska lämnas till regeringen senast den 1 april 2020.  

Som ett led i arbetet görs en omvärldsanalys och inom ramen för denna inhämtar 

ESF-rådet synpunkter från den regionala nivån beträffande inriktningen till ett nytt 

program. 

Enligt uppdraget ska ESF+ användas till insatser där behoven är som störst och 

insatserna ska vara kostnadseffektiva och mot den bakgrunden ställs följande frågor: 

 Inom vilka områden ser ni störst behov av insatser inom ESF+?

 Vilka målgrupper ser ni som prioriterade inom ESF+?

 Vilka insatser för gruppen långtidsarbetslösa ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+?

 Vilka insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling ser ni som särskilt

prioriterade inom ESF+?

 Vilka insatser inom det livslånga lärandet (utbildning, fortbildning, vidareutbildning,

karriärväxling) ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+?

 Vilka insatser inom fattigdomsbekämpning ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+?

Bilaga 3c
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Region Hallands synpunkter 

Region Halland tackar för möjligheten att lämna synpunkter och ser fram emot 

fortsatt aktiv medverkan i den kommande processen med att forma ett nytt 

socialfondsprogram. De områden och de grupper som prioriterades under 

innevarande programperiod äger fortfarande sin aktualitet och det finns ett värde i att 

bygga vidare och utveckla med i stort sett samma inriktning. Det har emellertid skett 

en del påtagliga omvärldsförändringar som sannolikt motiverar att vissa grupper och 

vissa områden ges en högre prioritet. Ett exempel på förändrade förutsättningar är 

den snabba utvecklingen av digitala verktyg, som skapar nya möjligheter inom 

områden som lärande, kompetensutveckling och vård och behandling. En annan 

avgörande förändring är den omfattande flyktinginvandringen, som motiverar att 

insatser för inkludering och integration är särskilt angelägna. 

Region Halland ansvarar för att samordna de halländska inspelen till ett nytt 

nationellt program. De myndigheter och organisationer som beretts möjlighet att 

lämna synpunkter är: 

 Kommunernas arbetsmarknads-, näringslivs- samt individ och familjeomsorgsenheter

 Försäkringskassan

 Arbetsförmedlingen

 Högskolan i Halmstad

 Samordningsförbundet

 Idéburen sektor (Hallands Bildningsförbund)

 Hallands internationella närverk

De synpunkter som inkommit är inarbetade i svaren på ESF-rådets frågor nedan. 

Inom vilka områden ser ni störst behov av insatser inom ESF+? 

 Möta omställningsbehov på arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden förändras och betydelsen av hållbar utveckling blir allt
starkare. Det handlar bland annat om nödvändig övergång till en mer
cirkulär ekonomi med minskad konsumtion till förmån för nya affärsmodeller
med inriktning på delning, uthyrning och tjänster. Nya jobb skapas och andra
försvinner vilket kommer att ställa krav på möjligheterna till livslångt lärande
både ut ett organisations- och ur ett individperspektiv.
Demografiska utmaningar – en åldrande befolkning. Fler äldre kommer
troligen välja att stanna kvar på arbetsmarknaden, vilket medför krav på
arbetsgivarna vad gäller en mer flexibel inställning till tjänstgöringsgrad,
arbetsmiljö och prestation.
System för att hantera konjunktursvängningar. Det behövs en struktur där
det offentliga samverkar med arbetsgivare och arbetsmarknadens parter för
att kunna hantera förändringar i konjunkturen och skapa beredskap för
effekterna på arbetsmarknaden vid en ekonomisk nedgång.
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 Digitaliseringens möjligheter
Att med digitala verktyg och lösningar få igång innovativa processer, att
användas på såväl individ- som organisationsnivå, inom t ex vård och omsorg
och hälso- och sjukvård men också inom lärande och kompetensutveckling.

 Insatser som stärker tilliten mellan människor och samhällsinstitutioner
Sverige är ett land med hög tillit mellan människor och mellan människor och
samhällsinstitutioner men det pågår en negativ utveckling där tilliten sjunker.
Det finns också påtagliga skillnader mellan olika grupper och olika geografiska
områden.

 Matchning mellan utbildning och arbetsliv

Livslångt lärande syftar till att tillvarata och utveckla människors kompetens i

ett arbetsliv under ständig förändring. Det kan exempelvis handla om insatser

inom folkbildning, vuxenutbildning eller validering vilket kräver en regional

struktur för matchning mellan arbetsmarknad och utbildning.

En specifik matchningsproblematik är att många, särskilt utrikesfödda, inte

har arbete som motsvarar deras utbildningsnivå eller utbildningsinriktning. Det

är naturligtvis ett stort problem för den enskilda individen men också ett

problem i ett samhällsperspektiv. Här finns en omfattande potential som inte

används.

 Inkluderande arbetsmarknad

Jämställd och jämlik arbetsmarknad – Det finns fortfarande stora skillnader

på arbetsmarknaden när det gäller jämställdhet mellan könen och jämlikhet

mellan inrikes och utrikes födda. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män

är påtagliga och i Halland finns en brist på kvalificerade arbeten, vilket i

högre utsträckning drabbar kvinnor.

Studier visar att det finns en diskriminering på arbetsmarknaden utifrån ursprung.

Insatser för ansvarsfulla och rättvisa rekryteringsprocesser in i arbetsmarknaden är

därför angelägna.

 Psykisk ohälsa och socialt utanförskap

Att på såväl samhällsnivå som individnivå verka för social inkludering och

bryta utbredda problem med socialt utanförskap, psykisk ohälsa samt

segregation på olika områden (vård, utbildning, bostad, migration, utsatta

bostadsområden). Detta utifrån flera av FN's globala mål och EU's ambitioner t

ex kring den Sociala dimensionen och Hållbara städer.

 Integration

Integration handlar om betydligt mer än att komma in på arbetsmarknaden

men att ha ett arbete är grundläggande och idag är förvärvsgraden 20 procent

lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Insatser för att göra individer

anställningsbara är viktiga men lika angeläget är det att verka för attraktiva

och inkluderande arbetsgivare.
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Vilka målgrupper ser ni som prioriterade inom ESF+ 

 Personer långt ifrån arbetsmarknaden

Personer som står långt från arbetsmarknaden är inte en homogen grupp.

Avståndet till arbetsmarknaden varierar och därmed ser behovet av insatser

olika ut. Här kan idéburen sektor och folkbildningen ha en viktig roll.

 Elever och personal i grundskolan

Problematiken med att ett stort antal ungdomar inte klarar gymnasiet går inte

enbart att lösa på gymnasienivå. Det kräver tidigare insatser i grundskolan.

 Ungdomar som varken arbetar eller studerar

 Anställda i branscher med stort omvandlingstryck

 Arbetsgivare

Attraktiva arbetsplatser är inkluderande arbetsplatser där man även ser

potential i grupper långt från arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har en

central roll i att, tillsammans med andra aktörer, skapa ett arbetsliv där det

finns en plats för alla.

Vilka insatser för gruppen långtidsarbetslösa ser ni som särskilt prioriterade 

inom ESF+? 

 Efterstöd för att behålla anställning eller genomströmning i utbildning

Att komma in på arbetsmarknaden eller i studier är för många ett stort steg

men erfarenheterna visar att det också kan vara svårt att bibehålla ett arbete

eller att slutföra studierna. Det är därför angeläget att det finns en stödstruktur

som sträcker sig längre än till anställningstillfället eller studiestarten.

 Möjliggöra för mer koordinerade och parallella insatser för effektivare vägar till

studier och anställning

 Insatser för att främja individens utbildningsbarhet

Människor som känner sin egen förmåga till utveckling är mer benägna att

tillvarata de möjligheter till kompetensförsörjningsrelaterad utveckling som kan

finnas. Folkbildande insatser kan stärka människors kunskap om den egna

förmågan till utveckling. Studieförberedande insatser kan vara viktiga för att

skapa kunskap och motivation som krävs för att klara av kommande studier.
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Vilka insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling ser ni som 

särskilt prioriterade inom ESF+? 

 Möjliggöra anpassningar inom reguljär utbildning för att bättre möta

arbetsmarknadens behov

 System och infrastruktur inom reguljär utbildning för att höja kompetensnivån

för yrkesverksamma utan behörighet inom framför allt offentlig sektor.

 System för att nyttja personalresurser på ett optimalt sätt - rätt person på rätt

plats

Vilka insatser inom det livslånga lärandet (utbildning, fortbildning, 

vidareutbildning, karriärväxling) ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+ 

 Möjlighet att kombinera arbete och studier

 Stärka Lärcentrums roll i det livslånga lärandet

 Utveckla didaktik och pedagogik kopplat till digital teknik för att möta behovet

av livslångt lärande

Det behövs sannolikt en något modifierad kompetens kopplat till didaktiken för

onlinekurser, studier på distans mm jämfört med traditionell undervisning för

att säkerställa bra genomströmning. Det kan handla om att  i större

utsträckning  forskningsanknyta verksamhet kring vuxnas lärande och lärande

via digital teknik, samt kompetensutveckla anordnare/utförare.

 Utnyttja potentialen i folkbildningsområdet

Vilka insatser inom fattigdomsbekämpning ser ni som särskilt prioriterade 

inom ESF+? 

Denna fråga är komplicerad. Eftersom fattigdom inom EU beror på politiska beslut är 

det svårt att kunna bekämpa fattigdom inom ramen för ESF+. Däremot kan fattigdom 

på individnivå bekämpas genom resurstilldelning och en del av fattigdomens 

negativa effekter lindras på generell nivå.  

 Jämlika förutsättningar för barn och unga

 Stärka relevanta organisationer inom idéburen sektor
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Generella kommentarer 

Det är en utmaning på regional nivå att få regionalfonden och socialfonden att 

korrelera på ett optimalt sett, då tidplan för framtagandet, processen och 

delaktigheten skiller sig mycket åt mellan programmen. 

Bibehåll och utveckla flerfondsfinansieringen 
Sedan det blev möjligt att söka medel från ESF via Lokalt Ledd Utveckling har 
mindre aktörer kunnat ta del av medlen. Tidigare har ESF-medlen varit förbehållna 
kommuner, regioner och andra större aktörer p g a höga krav och tung administration 
och likviditet. Dessa mindre aktörer tillför mycket stora värden när det gäller effektiv 
användning av stimulansmedlen. 

Regionstyrelsen 

Helene Andersson Jörgen Preuss 
Ordf Regionstyrelsens tillväxtutskott Regiondirektör 
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Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Västsverige 

Inledning 

Denna arbetsordning reglerar strukturfondspartnerskapets organisation och verksamhet.  

Strukturfondspartnerskapet fastställer sin egen arbetsordning.  Arbetsordningen ses över en 

gång om året. 

Enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap följer att det inom det 

geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional 

handlingsplan för socialfondsprogrammet ska bildas ett gemensamt strukturfonds-

partnerskap. Genom detta säkerställs ett regionalt inflytande över genomförandet av 

programmen. 

Den samlade organisationen ska underlätta för gemensamma nationella och regionala 

prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s 

sammanhållningspolitik.  

Verksamhetsområdet omfattar NUTS II-regionen Västsverige som består av länen 

Halland och Västra Götaland. Region Halland och Västra Götalandsregionen har ansvar 

för de regionala utvecklingsfrågorna i respektive län.  

Strukturfondspartnerskapet har i sitt arbete att utgå från svensk lagstiftning, EU:s 

förordningar och de olika programdokumenten.   

Sammansättning och organisation 

Regeringen utser ordföranden för strukturfondspartnerskapet. Ordföranden utser övriga 

ledamöter i strukturfondspartnerskapet, inklusive en ersättare för ordföranden, efter ett 

nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.  

Strukturfondspartnerskapet ska bestå av 23 ledamöter. Strukturfondspartnerskapet ska vara 

sammansatt av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i Västra Götalands 

län och Hallands län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda 

intresseorganisationer, näringsliv, föreningar, samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

länsstyrelsen och universitet/högskola. Antalet förtroendevalda representanter för kommuner 

och landsting ska överstiga antalet övriga ledamöter.  

När ledamöterna utses eftersträvas en balanserad representation mellan kvinnor och män. 

Om en ledamot vill avsäga sig sitt uppdrag, ska ledamoten meddela detta skriftligt. 

Ordföranden inhämtar förslag till ny ledamot inom den berörda nomineringskretsen och 

beslutar därefter om ny ledamot.  

Adjungerade ledamöter kan utses av ordföranden. 

Strukturfondspartnerskapet är organisatoriskt fristående från de förvaltande myndigheterna. 

Bilaga 4
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Sekretariat 

Västra Götalandsregionen ansvarar för sekretariat samt övrigt administrativt stöd för 

partnerskapets arbete.  

Strukturfondspartnerskapets ordförande utser sekreteraren. 

Sekreteraren upprättar förslag till yttrande över de ansökningar som har beretts av de 

förvaltande myndigheterna. Sekreteraren ska, efter samråd med ordföranden, upprätta förslag 

till dagordning för möten, sammankalla partnerskapet, samt upprätta protokoll från möten. 

Sekreteraren ska i övrigt stödja ordföranden i dennes uppdrag att leda strukturfonds-

partnerskapets arbete. 

Förvaltande och attesterande myndigheter 

Tillväxtverket (TVV) är förvaltningsmyndighet och attesterande/utbetalande myndighet för 

det regionala strukturfondsprogrammet. Svenska ESF - rådet har motsvarande uppgifter för 

det nationella socialfondsprogrammet.  

Myndigheterna verkar genom sina regionala kontor, vilka är samlokaliserade i Göteborg. 

Ansvariga vid de regionala kontoren är enhetschefen för TVV respektive regionchefen för 

Svenska ESF-rådet.  

Fondsamordningsgrupp 

För att stimulera stärkt regional samverkan och samordning mellan regionalfonden, 

socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden finns en särskild 

fondsamordningsgrupp bestående av ledande representanter för berörda 

förvaltningsmyndigheter samt de regionalt utvecklingsansvariga länsorganen. I gruppen ingår 

strukturfondspartnerskapets sekreterare.  

Verksamhet 

Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig 

över vilka ansökningar som ska prioriteras bland dem som godkänts av förvaltande 

myndigheterna för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets 

yttrande är bindande i förvaltningsmyndigheternas fortsatta handläggning. Partnerskapet tar 

inte ställning till enskilda delar av projekten. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska 

innehålla motivering till beslutet.  

I de fall ansökan om stöd avser ett projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet eller 

den regionala handlingsplanen för socialfondsprogrammet, ska strukturfondspartnerskapet, 

enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap, samråda med ansvarigt 

utvecklingsorgan (Västra Götalandsregionen och Region Halland) i fråga om projektens 

överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län.  

För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling (Rådets förordning (EU) 

1301/2013 artikel 7) ska strukturfondspartnerskapet samråda med Göteborgs Stad om 

projektets överensstämmelse med den sektorsövergripande integrerade planen.  
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Strukturfondspartnerskapet ska följa de urvalskriterier och andra riktlinjer som beslutats av 

övervakningskommittéerna.  

Inriktning och innehåll i utlysningar föreslås i fondsamordningsgruppen. Härefter sker samråd 

om inriktning och innehåll i utlysningar med strukturfondspartnerskapet.  

Förvaltande myndigheterna beslutar därefter om innehåll och inriktning i utlysningar av 

ansökningar om strukturfondsmedel. 

De länsansvariga utvecklingsorganen svarar för att aktörer i respektive län involveras i 

genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet. Utvecklingsorganen bestämmer 

själva om formerna för hur det ska ske.  

För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling i det regionala 

strukturfondsprogrammet inom Göteborgs Stad utgör den sektorsövergripande integrerade 

planen underlag för stadens insatser.  

ARBETSFORMER 

Möten 

Strukturfondspartnerskapet bör sammanträda minst tre gånger per år. Sammanträdesdatum 

ska normalt fastställas för ett helt kalenderår i sänder. Ordföranden kan, när så erfordras, fatta 

beslut om att kalla till sammanträden utöver dem som finns fastställda i den årliga 

sammanträdesplanen.  

Mötestidpunkter fastställs på ett sådant sätt att en ansökan om stöd ska kunna prioriteras, 

beslutas och expedieras inom fyra månader från det att en utlysning har stängt.  

Dagordning och möteshandlingar ska vara ledamot tillhanda minst sju arbetsdagar före mötet 

om det inte föreligger särskilda omständigheter.  

Protokoll upprättas av strukturfondspartnerskapets sekreterare och justeras av ordföranden 

samt en på mötet utsedd justeringsperson. Partnerskapet kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens lydelse bör då redovisas skriftligen innan den 

blir justerad. 

En strävan ska vara att förlägga mötena till de olika delregionerna inom programområdet och 

att därvid kombinera mötena med projektbesök.  

Närvarorätt 

Utöver ledamöter, adjungerade ledamöter, sekretariatet för strukturfondspartnerskapet och 

förvaltande myndigheter, så har företrädare för de utvecklingsansvariga organen samt 

regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) närvarorätt med 

en tjänsteman vardera.  
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Beslutsprocess 

För att Strukturfondspartnerskapet ska vara beslutför och kunna yttra sig över vilka 

ansökningar som ska prioriteras, ska ordföranden eller dennes ersättare och minst hälften av 

övriga ledamöter vara närvarande.  

Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet. 

Strukturfondspartnerskapet har rätt att anlita den expertis som bedöms nödvändig för att 

prioritera mellan ansökningar.  

De förvaltande myndigheterna avgör när en ansökan är färdigberedd för prioritering i 

strukturfondspartnerskapet.  

De förvaltande myndigheterna har enligt förordningarna rätt att besluta om avslag på ansökan 

om denna inte fyller de krav som ställs. Avslag ska alltid rapporteras i efterskott till 

strukturfondspartnerskapet.  

Löpande administrativa beslut i pågående ärenden handläggs av de förvaltande 

myndigheterna. Exempel på sådana beslut är mindre ändringar av projektens innehåll, ändrad 

kostnadsbudget inom ramen för den beslutade och ändringar av projektens tidsplan.  

De förvaltande myndigheterna ska kontinuerligt förse strukturfondspartnerskapet med dels en 

redovisning av medelsanvändningen i programmet, dels budget för kvarstående 

beslutsutrymme. De förvaltande myndigheterna ska därutöver informera om administrativa 

beslut av betydelse för strukturfondspartnerskapets beslutsfattande.  

Beslut enligt skriftlig procedur 

En ansökan som måste prioriteras före nästa möte med strukturfondspartnerskapet kan på 

ordförandens initiativ föreläggas partnerskapet för beslut enligt skriftlig procedur.  

Ledamöterna ska ha sju arbetsdagar för att besvara prioriteringsförslaget. Efter det att 

perioden har löpt ut ska sekretariatet utan dröjsmål informera strukturfondspartnerskapet 

huruvida förslaget har bifallits eller inte.  

Beslut om förstudie inom det regionala strukturfondsprogrammet 

En ansökan om förstudie kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och prioriteras av 

ordföranden. Beslutet ska föregås av ett samråd med ansvarigt utvecklingsorgan i fråga om 

projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län. Prioriterade 

förstudier redovisas vid nästkommande mötestillfälle för strukturfondspartnerskapet 

Beslut om transnationell komponent inom det regionala strukturfondsprogrammet 

En ansökan om transnationell komponent kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och 

beslutas av Tillväxtverket. Möjligheten till transnationell komponent kan endast komma i 
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fråga för projekt som har prioriterats av strukturfondspartnerskapet och beviljats stöd ur det 

regionala strukturfondsprogrammet.  

Beslut om transnationell komponent redovisas vid ordinarie prioriteringsmöte för 

strukturfondspartnerskapet. 

Jävsregler 

Bestämmelserna om jäv i 11 och 12 § § förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas av 

strukturfondspartnerskapet.  

Om både ordföranden och dennes ersättare är jäviga i samma ärende ska strukturfonds-

partnerskapet utse en annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter i detta ärende. 

Jäv ska anmälas innan mötet. 

Berednings- och arbetsgrupper 

Inför samrådet med de länsansvariga utvecklingsorganen (Västra Götalandsregionen och 

Region Halland) och Göteborgs Stad kan tillsättas en eller flera grupper med experter för att 

bereda prioriteringsunderlag och för andra uppgifter som sekretariatet tilldelat dem. En sådan 

grupp biträder partnerskapets sekreterare med underlag för prioriteringarna inklusive 

bedömning av om ansökningar om stöd är i linje med de prioriteringar som regionen gjort i 

den regionala tillväxtstrategin respektive Göteborgs Stads sektorsövergripande integrerade 

plan för stadsutveckling. 

Arbetsgrupper inom strukturfondspartnerskapet kan tillsättas för vissa frågor av betydelse för 

programmets genomförande.  

Eventuella berednings- och arbetsgrupper har inte beslutanderätt. 

Ersättningsfrågor  

Enligt Regeringens beslut (2015-04-30; N2015/3781ESR) utgår ersättning för ledamöter i 

strukturfondspartnerskap motsvarande kategori C enligt förordningen (SFS 1992:1299) om 

ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Ersättning till ordföranden 

utgår med 18 000 kronor per år.  

För mistade avlöningsförmåner m.m. tillämpas reglerna enligt 7 § i nämnda förordning.  

Ledamöterna har reseförmåner enligt förordningen (SFS 1981:1265) om reseförmåner i 

statliga uppdrag. 

Bestämmelserna tillämpas inte på ledamot med statlig anställning som företräder sin 

myndighet i strukturfondspartnerskapet.  

Arvoden och övriga ersättningar betalas ut av förvaltningsmyndigheten Tillväxtverket/ESF-

rådet. Reseräkningar m.m. sänds till sekretariatet för strukturfondspartnerskapet.  
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Kontakt med strukturfondspartnerskapet sekretariat 

Ledamot ska vid ändring av adress- eller namnuppgifter meddela detta till 

strukturfondspartnerskapets sekretariat. 

Korrespondens adresseras till följande adress: 

Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 

Västra Götalandsregionen 

Regionens Hus 

405 44 Göteborg 

Telefon: 0769-402564 

E-post: andreas.catoni@vgregion.se

Sekreterare: Andreas Catoni 

Styrande dokument 

Strukturfondspartnerskapets arbete styrs huvudsakligen av Lag (SFS 2014:479) om 

strukturfondspartnerskap och förordning (SFS 2014:1383) om förvaltning av EU:s 

strukturfonder.  

I genomförandet är följande dokument gällande perioden 2014-2020 styrande för 

strukturfondspartnerskapets prioriteringar:   

- Regionalt strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden

- Nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden samt regional handlingsplan

för europeiska socialfonden

- För Göteborgs Stad och särskilda satsningar för hållbar stadsutveckling: Integrerade

sektorsövergripande planen för Göteborg

Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 

från Europeiska socialfonden finns i:  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december

2013 om Gemensamma bestämmelser för ESI-fonderna

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december

2013 om Europeiska regionalfonden

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december

2013 om Europeiska socialfonden

mailto:andreas.catoni@vgregion.se
mailto:andreas.catoni@vgregion.se


Förslag på mötesdatum för Strukturfondspartnerskapet 

Västsverige 2020 

Fredag 13 mars - analys och beslutsmöte

Fredag 29 maj - beslutsmöte

Torsdag-fredag 3–4 september - strategidagar

Fredag 4 december  - beslutsmöte
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Promemoria 

Sida 1 (1) Tillväxtverket 

2019-09-06 

Samråd angående kommande utlysning inom Regionalfonden; 

för utökning av verksamhet och budget för projekt som 

tidigare beviljats stöd 

Nedanstående utlysning planeras bli den tredje utlysningsomgången för 2019 inom Europeiska 

regionalfonden i Västsverige 2014-2020. Utlysningen är öppen mellan den 12 september och 16 

oktober 2019. Utlysningen riktar sig endast till de organisationer som idag driver pågående projekt 

med finansiering av regionala strukturfondsprogrammet Västsverige, och ger dem möjlighet att 

ansöka om utökad budget i samband med utökad verksamhet. 

Följande insatsområden är öppna: 

• Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation, är öppet för ansökningar under

ansökningsomgången.

• Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, är öppet för ansökningar

under ansökningsomgången. Det är möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella

instrument.

• Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi, är öppet för ansökningar under

ansökningsomgången.

Utlysningen är öppen för ansökningar från projekt inom hållbar stadsutveckling kopplat till 

integrerade territoriella investeringar.  
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 Promemoria 

Sida 1 (1) Tillväxtverket 

  2019-09-06  

Samråd angående kommande utlysning inom Regionalfonden 

Nedanstående utlysning planeras bli den fjärde utlysningsomgången för 2019 inom Europeiska 

regionalfonden i Västsverige 2014-2020. Utlysningen är öppen mellan den 1 oktober och den 14 

november 2019.  

Följande insatsområden är öppna: 

• Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation, är öppet för ansökningar under

ansökningsomgången.

• Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, är öppet för ansökningar

under ansökningsomgången. Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella

instrument.

• Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi, är öppet för ansökningar under

ansökningsomgången.

Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade 

territoriella investeringar.  
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Telefon: 031-707 73 80 

Fax:031-707 73 81 

Webbplats: www.esf.se 

1(1) 

Svenska ESF-rådet, Västsverige 

Besöksadress: Södra Hamngatan 45 

Postadress: Box 11280, 402 26 

Göteborg 

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden 
Nedanstående utlysningar planeras ingå i den trettonde och fjortonde utlysningsomgången inom 
Europeiska socialfonden i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att publiceras under september 
2019 och stänga november 2019 respektive öppna i november 2019 och stänga i februari 2020. 

Utlysningarnas inriktning kommer att utgå från de regionala utvecklingsstrategierna för Halland respektive 
Västra Götaland och utarbetas närmare med relevanta aktörer under hösten 2019. Inriktningarna är 
förankrade inom den så kallade fondsamordningsgruppen. 

Programområde 1 Kompetensförsörjning 
Kompetensutveckling (mål 1.1) inom området: 

• Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män utifrån arbetsmarknadens och den enskilde
arbetsplatsens behov.

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete 
Öka övergångarna till arbete eller studier (mål 2.1) 

• Öka övergångarna till arbete eller studier

Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15–24 år (mål 2.2) 
• Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga.

Öka övergångarna till arbete eller studier för individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden (mål 2.3) 
• Öka övergångarna till arbete eller studier för kvinnor och män som står särskilt långt från

arbetsmarknaden.

Promemoria 

2019-08-20 

Åza Rydén 

036-345740
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